
उत्परिवर्तनशील बाली प्रजनन ्(Evo।utionary P।ant Breeding) ्परियोजना

्परियोजनाको नाम
आनुवंशशक शवशवधरा ि उत्परिवर्तनशील बाली प्रजनन् को प्रयोग गिी अशिशंिर क्षेत्रमा ्परिवशर्तर  
जलवायु, शिगो उत्पािकतव ि ्पोषणयुक्त बालीको लाशग शकिानको अनुकुलन क्मरामा वशृधि  
[उत्परिवर्तनशील बाली प्रजनन ्(उबाप्र) ्परियोजना]

्परियोजना अवशध ४ वष्त (२०७५ िषेशि २०७८) 

िाझषेिाि िसं्ाहरु िाष्ट्ीय जीन बैंक, िुमलटाि, ली-बर्त, ्पोििा ि बायोभशि्तटी इनटिनषेिनल, नषे्पाल

आश ््तक िहयोग आइफार (IFAD), इटाली

्परििय  
नेपालमा ६५% जनसंख्ा कृषिमा आधारित छन ् । जग्ा हुने 
कृिकहरुको ५३% कृिकसँ् प्रषत घिधिुी औसत आधा हके्टि 
(१० िोपनी) मात्र जग्ा छ ।  हालसमम नेपालमा षिषिनन बालीको 
६२३ ि्टा षिकासे जातहरु दताता तथा उनमोचन ्रिएको छ । ्ी 
सबै जातहरुमा आनिुंषिक षिषिधता एकदम ै न्यून छ ि ्सता 
जातहरुलाई एकैनासे िा एकरुपी् जात िषननछ । ्ी जातहरुमा 
उतपरििततानिील ्णु निएकोले सम्ानकुुल तथा ठाउँ अनकुुल 
आफुलाई परििततान ्नता नसकने हुदँा ्ी बालीमा न्ाँ न्ाँ िो्-
षकिाको महामािी हुने, सखु्ा, धिैे तातो िा षचसो सहन नसकने 
आषदजसता समस्ाहरु दषे्नछन ् । प्रत्ेक ठाउँ ि हिेक सम् 
परििततानिील िएको हुदँा, धिैे मात्रामा आनिुंषिक षिषिधता 
िएको जात दीघताकाषलन रुपमा बढी उतपादन षदने िा ष्टकाउ हुने 
हुनछ । सथानी् जातहरुमा आनिुंषिक षिषिधता बढी िएकोले 
्सता समस्ाहरु न्यून दषे्नछन ्। हालको एक अध््न अनसुाि 

इषथ्ोषप्ामा ६०% ्हुकँो िैथाने जातहरुले षिकासे जातले 
िनदा बढी उतपादन षदएको उलले् छ । नेपालमा षब्तदषे् नै 
औपचारिक रुपमा एकरुपी् जातको प्रचाि प्रसाि ्नने व्िसथा 
छ िने बहुरुपी् जातलाई पंजीकिण/उनमोचन ्नने नीषत षन्मको 
अिाि िहकेो छ । हाल िाष्ट्ी् रुपमा बीउको आपयूषतता जममा 
मखु् बालीहरुमा १५% ि  सहा्क िैथाने बालीहरुमा ५% मात्र 
औपचारिक बीउ प्रणालीबा्ट हुने ्िेको छ । घि्ोठ ्तेीसथलमा  
कृिकबा्ट उतपादन िएको कुनै पषन िैथाने जातहरुले सिकािी 
तथा ्ैिसिकािी षनका्बा्ट सहुषल्त ि सह्ो्  पाउने व्िसथा 
छैन । षकसानले कृषि जैषिक षिषिधताको संिक्षण, षिकास तथा 
उप्ो्मा प¥ु्ाएका े ्ो्दानलाई कृिक अषधकािको रुपमा 
हालको ऐन, नीषत षन्ममा सिुषक्षत ्रिएको छैन । हालको िाष्ट्ी् 
नीषत षन्मले बहृत्ति आनिुंषिक षिषिधता िएको जातहरुलाई 
पषन उषचत सममान ि सह्ो् षदन सकेकाे छैन । 

तस्विरः सनु्दर रावित, ली–बर्ड

जानकािी–्पत्र १, २०७६ । ्पषृ्ठ–१



एकरुपी् जातहरु ६२३ ि्टा िए पषन ्समा षनिाताहमु् ी 
कृिकहरुको पहुचँ छैन । नेपालमा  ८५% षकसानहरु षनिाताहमु् ी 
्तेी ्छतान ् । उनीहरुसँ् षिषिधता्कु्त हािापानी ि ्ण्ीकृत 
जग्ा छ, जहाँ षिकासे जातहरु ्तेी ्नता त्षत उप्कु्त हुदँनै । 
फलसिरूप सहा्क िैथाने  बालीहरुमा ९०% ि प्रमु्  बालीहरुमा 
६५%  कृिकहरुले आफनै िैथाने जातहरु नै ्तेी ्ददै आएका  
छन ् । ती कृिकहरुले परििषततात जलिा्,ु िो्-षकिा, सखु्ा 
आषदसँ् जधुन आफुसँ् िएको आनिुंषिक षिषिधता नै प्र्ो् 
्ददै आएका छन ्। षिकासे जात ल्ाउँदा कृिक आफँैले बीउ िाखदा 
अकको बितामा उतपादन कम हुने ि बीउ प्रदा्क थोिै संख्ामा हुदँा 
बीउमा सहज पहुचँ हुन पषन कषठन िएको दषे्नछ । ्सता जातहरु 
ल्ाउँदा बीउको लाष् अरुमा िि पनुतापनने, उतपादनमा षद्ोपना 
कम हुनकुो साथै प्ाताििणी् सेिाहरुमा ह्ास आउने हुनछ । तसथता 
कमसल  जग्ा, ्रिब षकसान, न्यून ल्ानी, परििषततात जलिा्,ु 
िो्-षकिा, कृषिमा ्िुा पला्न आषद जसता समस्ाहरुसँ् 
जधुनको लाष् फिाषकलो आनिुंषिक आधाि िएका बहुरुपी् 
जातहरुको षिकास ् नुतापनने दषे्नछ । ् सको लाष् ठाउँ षबििे साथै 
उतपरििततानिील जात नै उप्कु्त हुने िएकोले सहिाष्तामलुक 
उतपरििततानिील बाली प्रजनन ् परि्ोजना सरुु ्रिएको हो । 
उतपरििततानिील बाली प्रजनन ्एक सिल ि प्रिािकािी बैकषलपक 
बाली प्रजनन ् षिषध हो । षिषिनन दिेरुमा ्ो षिषधबा्ट षिकास 
्रिएका जातहरुले सथानी् तथा षिकासे जातले िनदा बढी 
उतपादन षदएको, िो्-षकिा कम ला्ेको, झािपातको प्रकोप कम 
िएको, कम ल्ानी पिेको, पोिण तति बढी िएको, सिाद मीठो ि 
पकाउन सषजलो िएको दषे्एको छ । 

उद्षेशय
्स परि्ोजनाको मखु् उद्शे् न्यून ल्ानी क्षमता िएका ्रिब 
षकसानहरुको ठाउँ तथा सम् अनकुुलन क्षमतामा िषृधि ्िी 
षद्ो रुपमा बढी उतपादन षदने षिषिनन बालीका उतपरििततानिील 
जातहरुको षिकास ्नुता िहकेो छ । अन् उद्शे्हरु षनमन अनसुाि 
छन ्। 
• धान ि षसमीको आनिुंषिक षिषिधता्कु्त उतपरििततानिील 

जातहरुको षिकास ्नने । 
• कम ल्ानीमा धान ि षसमीको आनिुंषिक षिषिधता्कु्त 

उतपरििततानिील जातहरुको उतपादकति ि क्षेत्रफल बढाई 
पोिण्कु्त ्ाद्ानन उतपादन ्नने ।

• सहिाष्तामयूलक उतपरििततानिील बाली प्रजनन ् का त्ाको 
लाष् आिश्क सहिाष्तामलुक उपकिण सामग्ी  
(Participatory too। kit) त्ाि ्नने ।

• आनिुंषिक षिषिधताको प्र्ो् ि उतपरििततानिील बाली 
प्रजनन् बािे क्षमता अषििषृधि ्नने । 

• उतपरििततानिील बाली प्रजनन ् माफता त षिकषसत आनिुंषिक 
षिषिधता्कु्त जातहरुको लाष् आिश्क नीषत षन्म त्ाि 
्नने ।

• पिमपिा्त बाली प्रजनन ्ि उतपरििततानिील बाली प्रजनन् बीच 
आषथताक ल्ानी ि लािको िवश्लेषण ्नने ।

• बीउ प्रदा्कमा षिषिधता ल्ाउने ि उतपरििततानिील बाली 
प्रजनन् मा कृिक ि कृिक समयूहहरुलाई पयूणता रुपमा संलगन 
्िाउने ।

• धान ि षसमीको सथानी् जातहरुको प्र्ो् माफता त घि-्तेी 
सथली् संिक्षणलाई प्रोतसाहन ्नने । 

ह ाँकु,
जमु्ल 

घनपोखर , 
लमजङु 

काठमाड ौँपरियोजना क्षेत्र १

परियोजना क्षेत्र २

हााँकु सिहको हावापानीमा पाइने 
धानको ६६ जातहरु 

हााँकु सिहको हावापानीमा पाइने 
ससमीको ४९ जातहरु 

घनपोखिा सिहको हावापानीमा पाइने 
धानको ५६ जातहरु 

षचत्र १. उतपरििततानिील बाली प्रजनन ्(उबाप्र ) परि्ोजना क्षेत्र (जमुला ि लमजङु) तथा लषक्षत बालीहरु (धान ि षसमी) 

उतपरििततानिील बाली प्रजनन ्परि्ाेजना  ।  जानकािी–पत्र १, २०७६ । पषृ्ठ–२



लशक्र क्षेत्र ि बाली
उतपरििततानिील बाली प्रजनन ् (उबाप्र) परि्ोजना षिश्वका 
६ ि्टा दिेहरु (इिान, जो त्ान, ि्ुटान, नेपाल, इषथ्ोषप्ा ि 
्ु् ान्ा) मा सञचाषलत छ । नेपालमा ्ो परि्ोजना तातोपानी 
्ाउँपाषलका-४ ि ५ (्ाैतमबा्ा ि एिेेनी), हाँकु, जमुला ि मस्ाताङ्दी 
्ाउँपाषलका-२, घनपो्िा, लमजङुमा ्िी दईु ि्टा षजललामा 
संचाषलत छ । जमुलामा धान ि षसमी तथा लमजङुमा धान बालीमा 
उतपरििततानिील बाली प्रजनन् को का त्ा ्रिँदछै (षचत्र १) । 

काय्त–प्रणाली ि मुखय काय्तहरु 
कृिकहरुको सहिाष्तामा कृिककै ्तेबािीमा धान ि षसमीमा 
सहिाष्तामयूलक उतपरििततानिील बाली प्रजनन ् का त्ा ्रिनेछ । 
िाष्ट्ी् जीन बैंक, ली-ब त्ा ि बा्ोिषसता्टी इन्टिनेसनलको सं्कु्त 
प्राषबषधक ि आषथताक सह्ो्मा अनसुनधान ् रिनेछ । परि्ोजनाको 
तफता बा्ट दिुै ठाउँमा कषमतमा एक एक जना प्राषबषधक िहनेछन ्ि 
िाष्ट्ी् तथा अनतिाताष्ी् बाली प्रजनकहरुको षनिनति ्ो्दान 
हुनेछ । कृिक समदुा्, सामदुाष्क बीउ बैंक, िाष्ट्ी् जीन बैंक 
तथा अनसुनधान केनद्रहरुबा्ट धान ि षसमीका षिषिनन जातहरु 
(जसतै: िैथाने जात, उननत जात, प्रजनक लाइनहरु आषद) संकलन   
्रिनेछन ् । िौ्ोषलक सयूचना प्रणाली ि सम-जलिा् ु क्षेत्रको 
अध््न ्िी उक्त जातहरु छनौ्ट ्रिनेछन ्। लमजङुमा ५६ ि्टा 
धानको जातहरु प्र्ो् ्िी अनसुनधान ्रिनेछ िने जमुलामा ६६ 

ि्टा धानको जातहरु ि ४९ ि्टा षसमीको जातहरुमा अनसुनधान 
्रिनेछ । कृिक भ्रमण, कृिक ि बाली प्रजनकबीच अनतिषरि्ा, 
ताषलम ि प्रकािनहरु ्रिनेछन ्। एकरुपी् ि बहुरुपी् जातहरुबािे 
अनसुनधान ्िी सथानी् सतिमा ्ाद् ि पोिण सिुक्षाको लाष् 
दीघताकाषलन िणनीषतबािे समबषनधत सिोकाििालाहरुसं् सहका त्ा 
्रिनेछ । ्ो परि्ोजना अनत्तात षनमन मखु् का त्ाहरु ्रिनेछन ्ः 
क. साना षकसानहरुको लाष् परििषततात जलिा् ु अनकुुलनमा 

कृषि बालीको आनिुंषिक स्ोतहरुको ियूषमकाबािे अध््न 
्नने ।

्. उतपरििततानिील जातहरुको सथापना ्िी सहिाष्तामयूलक 
उतपरििततानिील बाली प्रजनन ्का त्ा ्नने ।

्. आषथताक ल्ानी ि लािको षिशे्िण ्नने ।
घ. आनिुंषिक षिषिधता प्र्ो्को लाष् नीषत षन्म ि षनदनेषिका 

समबनधी अध््न ्नने । 

अ्पषेशक्र प्रशरफलहरु 
• परि्ोजनाको अनत् समममा धान ि षसमीको कषमतमा ३ 

ि्टा आनिुंषिक षिषिधता्कु्त उतपरििततानिील जातहरुको 
षिकास हुनेछ । 

• कम ल्ानीमा धान ि षसमीको आनिुंषिक षिषिधता िएको 
जातहरुको क्षेत्रफल, उतपादन ि उतपादकति बढ्न ् ई पोिण्कु्त 
्ाद्ाननको उपलबधतामा िषृधि हुनेछ ।

कृषकको सहभासितामा अनसुन्ान सिलरमा ्ान को बेना्ड रोप्ददै,  ऐरेनी, 
तातोपानी, जमुला । तस्विरः प्रिसत बाब ुपनेरू, ली–बर्ड

उतपररवित्डनशील ्ान प्रजनन् को सिलर, ऐरेनी, तातोपानी िाउँपासलका, 
जमुला । तस्विरः प्रिसत बाब ुपनेरू, ली–बर्ड

षचत्र २. उतपरििततानिील धान प्रजनन् को षफल् ि सहिा्ी कृिकहरु, हाँकु, तातोपानी ्ाउँपाषलका, जमुला

षचत्र ३. उतपरििततानिील षसमी प्रजनन् को षफल् ि सहिा्ी कृिकहरु, हाँकु, तातोपानी, जमुला 

कृषकको सहभासितामा छरुविा सविस्बाट ससमीको बीउ अनसुन्ान सिलरमा 
रोप्ददै, िौतमबारा, तातोपानी, जमुला । तस्विरः सनु्दर रावित, ली–बर्ड

उतपररवित्डनशील ससमी प्रजनन् को सिलर, िौतमबारा, तातोपानी 
िाउँपासलका, जमुला । तस्विरः सनु्दर रावित, ली–बर्ड
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षचत्र ४. उतपरििततानिील धान प्रजनन् को षफल् ि सहिा्ी कृिकहरु, घनपो्िा, मस्ाताङ्दी ्ाउँपाषलका, लमजङु 

कृषकको सहभासितामा अनसुन्ान सिलरमा ्ानको बेना्ड रोप्ददै, 
रोपलेिाँट, घनपोखरा, लमजङु । तस्विरः परू्ड पादैरेल, ली–बर्ड

उतपररवित्डनशील ्ान प्रजनन् को सिलर, रोपलेिाँट, घनपोखरा, लमजङु । 
तस्विरः परू्ड पादैरेल, ली–बर्ड
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रा. िषेवषेनद्र गौिन 
बा्ोिषसता्टी इन्टिनेसनल, ्मुल्टाि
फोन : ०१–५२७५१३१ 
इमले : d.gauchan@cgiar.org

शि्पषेनद्र कुमाि ऐि 
ली-ब त्ा, पो्िा 
फोन : ०६१–५२६८३४
इमले : dipendra.ayer@।ibird.org

िनुिि िावर 
परि्ोजना क्षेत्र-१ 
तातोपानी ्ाउँपाषलका-५, हाँकु, जमुला 
फोन : ९८४८३०९ ९०८
इमले : srsunderrawat@gmai।.com 

्ूपण्त ्पौरषेल 
परि्ोजना क्षेत्र-२ 
मस्ाताङ्दी ्ाउँपाषलका-२, घनपो्िा, लमजङु 
फोन : ९८६०८२७ ४४८
इमले : purna.।ibird@gmai।.com 

उधििणः  जोिी, बालकृष्ण, षदपेनद्र कुमाि ऐि, कृष्ण हरि षघषमिे ि दिेेनद्र 
्ौचन । २०७६ । उतपरििततानिील बाली प्रजनन ्परि्ोजना । जानकािी–
पत्र १ः १–४ । ली–ब त्ा, िाष्ट्ी् जीन बैंक ि बा्ाेिषसता्टी इन्टिनेिनल, 
नेपाल ।

• उतपरििततानिील बाली प्रजनन ् का त्ाको लाष् सहिाष्तामलुक 
उपकिण सामग्ी (Participatory too। kit) त्ाि हुनेछ ।

• षि.सं. २०७८ समममा ५० जना कृिक, बीउ व्िसा्ी ि कृषि 
कममीहरुको आनिुंषिक षिषिधताको प्र्ो् ि उतपरििततानिील 
बाली प्रजनन् बािेमा क्षमता अषिबषृधि हुनेछ । 

• उतपरििततानिील बाली प्रजनन ् माफता त षिकषसत आनिुंषिक 
षिषिधता ्कु्त जातहरुलाई आिश्क नीषत षन्म त्ाि 
्िी पनजीकिण/उनमोचन/जाती् समबधतान ्नने व्िसथा  
षमलाइनेछ ।

• पिमपिा्त बाली प्रजनन ्ि उतपरििततानिील बाली प्रजनन् बीच 
आषथताक ल्ानी ि लािको षिशे्िण प्रषतिेदन त्ाि हुनेछ ।

• बीउ प्रदा्कमा षिषिधता हुन ्ई उतपरििततानिील बाली 
प्रजनन् मा कृिक ि कृिक समयूहहरुको पयूणता रुपमा संलगनता 
िहनेछ ।

• षि.सं. २०७८ समममा १५ ि्टा षसमीको ि २५ ि्टा धानको 
सथानी् जातहरुको घि-्तेीसथलमा उप्ो् माफता त संिक्षण 
हुनेछ । 

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  (उतपरििततानिील बाली प्रजनन ्परि्ाेजना)
Project Management Unit, Bioversity International 
National Genebank, Nepal Agricultural Research Council
Khumaltar, Lalitpur, Nepal
Tel. +977-01- 5275141                     
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