
नेपाल कृषि अनसुन्धान परििद् ि अन्तिाषिय धान अनसुन्धान प्रततष्ठान बीच परियोजना सहकायय  

 

नेपाल कृषि अनसुन्धान परििद् (नाकय ) ि अन्तिाषिय धान अनसुन्धान प्रततष्ठान (IRRI) बीच Hybrid Rice Technology 

transfer परियोजनामा सहकायय गने तमतत २०७८ साल श्रावण १३ गते सहमती भयो l उक्त काययक्रममा नेपाल कृषि 
अनसुन्धान परििद्का काययकािी तनरे्दशक डा. र्दीपक भण्डािी ज्यूले हस्ताक्षि गनुय भयो । उक्त काययक्रम कृषि तथा 
पशपुन्छी षवकास मन्रालयका सचचव डा. योगेन्र कुमाि काकी ज्यूको समपुचस्थततमा सम्पन्न भएको तथयो। सो 
काययक्रममा अन्तिाषिय धान अनसुन्धान प्रततष्ठानका नेपाल प्रतततनतध डा. कृष्ण रे्दव जोशी ज्यूले यो परियोजनाले नेपालमै 
िहेका िैथाने जंगली जातको पषहचान ि उपयोगबाट बंणयशंकि जातको षवकास गिी नेपाललाई धानमा आत्मतनभयि बनाउन 
योगर्दान पयुायउने कुिा बताउन ु भएको तथयो । कृषि तथा पशपुन्छी षवकास मन्रालयका सचचव डा. योगेन्र कुमाि 
काकीज्यूले यो परियोजनाबाट नेपालका तिाई पहाड ि उच्च पहाडका कृिकहरुको उत्पार्दकत्व बषृिसंगै नेपालमा 
खाद्यान्नको आयात घटाउन कोशेढुङ्गा साषवत हनुे कुिामा जेड दर्दन ुभयो । नेपाल कृषि अनसुन्धान परििद्का काययकािी 
तनरे्दशक डा. र्दीपक भण्डािीले नेपाल कृषि अनसुन्धान परििद् (नाकय ) ि अन्तिाषिय धान अनसुन्धान प्रततष्ठान (IRRI) 
बीच भएको यो सहकाययले नेपालका कृषि बैज्ञातनकहरुको क्षमता अतभबषृि संगै प्रषवतध षवकासको लागी षवशेि भतुमका 
खेल्ने ि नेपालको कृषि षवकासमा उर्दाहिणीय बन्ने षवश्वास व्यक्त गनुय भएको तथयो ।  

उक्त ५ विे परियोजनाले नेपालको धान अनसुन्धानको क्षेरमा नयााँ आयाम थप्ने छ l यो परियोजना नेपाल सिकािको 
आतथयक सहयोगमा सन्चालन हनुेछ । परियोजना अन्तगयत बणयशंकि धानको समग्र प्रषवतधको षवकाश नेपालमै कृषि 
अनसुन्धान परििर्दका वैज्ञातनकहरूको अगवुाइमा गरिन े छ l जसका लातग आवश्यक पने षवज्ञान, प्रषवतध, क्षमता ि 
सीपको हस्तान्तिण IRRI द्वािा हनुे छ l यस परियोजनाले धानको बणयशंकि जातहरूको षवकास गनय अत्याधतुनक प्रषवतध 
जस्तै Molecular Assisted Breeding, Genomic Selection, Gene Discovery and Gene Mining जस्ता 
अनसुन्धानको तौि तरिकाहरूको भिपूि उपयोग गरै्द धान प्रजनन ्अनसुन्धानको प्रषक्रयालाई तछटो छरितो प्रभावकािी ि 
षवश्वसनीय बनाउने छ l यस प्रकािको उच्च प्रषवतध ि नबीनतम सोचहरुको उपयोग गनय सक्ने नेपाली कृषि वैज्ञातनकहरू 
यस परियोजना अन्तगयत षवकास गने उद्देश्य समेत िहेको छ । 

यो परियोजनाले बणयशंकि धानका बढी उत्पार्दनचशल, जलबाय ु अनकुुतलत बणयशंकि जातहरुको षवकास तथा परिक्षण 
मार्य त व्यापक रुपमा व्यवसाषयकिण गने उिेश्य िाखेको छ ।परियोजनाले वणयशंकि जातको धानको क्षेर षवस्ताि गिी 
धानको आयात प्रततस्थापन हरैु्द आत्मतनभयि बनाउन महत्वपणुय योगर्दान पयुायउने छ । यस परियोजनाले वणयशंकि धानको 
व्यवसाषयकिणको लागी आवश्यक पने जनशचक्त, प्रषवतध, ज्ञान, तसप हस्तान्तिण गरै्द नेपाललाई धानमा आत्मतनभयिता 
तर्य  उन्मखु गिाउनेछ । यो परियोजनामा चलन चचल्तमा िहेको Three line hybrid उत्पार्दन प्रषवतध संग संगै Two 

line hybrid को नषवनतम प्रषवतधलाई नेपालमा तभत्र्याई जाततय तबकास गरिनेछ । यस Two line hybrid  प्रषवतधको 
तबशेिता भनेको यसमा बणयशंकि वीउ उत्पार्दन गनय र्दईु लाईन मार आवश्यकता पर्दयछ जसले गर्दाय प्रषवतध बढी लागत 
प्रभावी ि कम झन्झषटलो हनु्छ । वाताविचणय षहसाबले नेपालको पहाडी भभुाग यो प्रषवतधको लागी उपयकु्त हनु ेहनुाले 
भषवश्यमा नेपाल यो प्रषवतधको लागी र्दचक्षण एतसया कै एउटा उपयकु्त केन्रको रुपमा षवकास हनुे रे्दचखन्छ । यसको 
सामाचजक आतथयक षहसाबले िणतनततक महत्व िहेको छ । 


