
खेतीभरैहकेा जिैबकबालीहरुको सन २००८ को िब भरीको अवस्थाको बारेमा बणर्न 
लेखक: क्लाईभ जेम्स, स्थापनकतार् तथा अध्यक्ष 

अन्तरास्टर्ीय जैिबकपर्िबिध पर्योग सहयोग संस्था (ISAAA) 
(http://www.isaaa.org) 

 
यो सोधपतर्ले अन्तरास्टर्ीय जैिबकपर्िबिध पर्योग सहयोग संस्था (ISAAA) ले तयार पारेको छोटकरी सोधपतर् 
नम्बर ३९ "खेतीभैरहकेा जैिबकबालीहरुको सन २००८ मा िब मा अवस्था" को बारेमा बणर्न गदर्छ । 
आम्दानी र बाताबरणका िहसाबले धेरै फाइदा हुनेहुदँा सन २००८ सालमा िबस्वमा १ करोड ३३ लाख ठुला, 
साना, तथा गरीब िकसानहरुले आफ्नो धेरै जग्गामा जैिबकबालीहरु लगाए । िब मा सन २००८ मा 
जैिबकपर्िबिधमा धेरै पर्गितहरु भए । जैिबकबाली लगाउन े दशेको संख्या िब भिर धेरै बढ्नु, अिफर्कामा 
जैिबकपर्िबिधमा धेरै िबकासहुनु, र नयां नयां जैिबक कृषीबालीहरु पर्योगमा आउनु यस्का केही उदाहरण हुन । 
यी जैिबकबाली सन्बन्धी पर्गितहरु संसारको िदघो िबकासका लािग िनकै महत्यपूणर् छन िकनभने 
जैिबकपर्िबिधको माध्यमबाट िब ले अिहले भोिगरहकेा डरलाग्दा समस्याहरु जस्तै खा ा को अभाब, 
खानेकुराको मलु्यबृ ी, भोकमरी, गरीवी, तथा बातावरण पिरवतर्न को समाधान गनर् ठुलो सहयोग पुग्दछ । 
 
अिहले जैिबकबाली लगाउने दशेको संख्या बडेर २५ पुगेको छ - यो एउटा उल्लेखनीय पर्गती हो - यस 
िकिसमको जैिबकबाली लगाउने लहरले िब का िबिभ  छेतर्को िबकासमा ठुलो सहयोग पुर्यार्एको छ । 
 
अिफर्कामा पर्गती - जैिबकबाली लगाउन ेदशेको संख्या सन २००७ मा एउटा, साउथ अफर्ीका, मातर् िथयो भने 
सन २००८ मा यो संख्या बढेर तीन पुग्यो जंहा बुिकनोफासो (कपास्) र इिजप्ट (मकै) ले पिहलोपटक 
जैिबकबाली लगाए । 
 
लेिटन अमेिरकामा बोिलिभया जैिबकबाली (भटमस्) लगाउने नब  (९) दशे भएको छ । 
 
िब मा जैिबकबालीको छेतर्फल िबगत १३ बषर्मा लगातार बढीरहकेो छ । सन २००८ मा जैिबकबालीको  
छेतर्फल ९.४% अथवा १ करोड ७ लाख हके्टरले ब ो । अिहलेसम्म जैिबकबालीको  छेतर्फल जम्माजम्मी १२ 
करोड ५० लाख हके्टर पुगेको छ । सन १९९६ को तुलनामा यो ७४ गुणा छेतर्फल बृि ले के दखेाउछ भने 
िब मा जैिबकबाली अरु खेितबाली भन्दा धेरै िछटो फैिलइरहकेो छ । 
 



जैिबकबाली लगाउन सुरुभएदखेी (सन १९९६) पर्तेक बषर्को छेतर्फल जोड्द ै जानेहो भने सन २००८ मा 
पिहलोपटका जैिबकबालीको छेतर्फल ८० करोड हके्टर नाघेको छ - सुरुका बषर्मा ४० करोड हके्टर छेतर्फल 
१० बषर्पछी सन २००५ मा पुगेको िथयो, तर दोशर्ो ४० करोड हके्टर छेतर्फल मातर्ै ३ बषर्मा सन २००८ मा 
पुग्यो । यंहानेर एउटा उल्लेखनीय कुरा के छ भने, जैिबकबाली लगाउने २५ दशेहरुमध्धे, १५ दशे िबकासोन्मुख 
छन र बांकी १० दशे िवकिसत छन । 
 
सन २००८ मा पिहलोपटक एउटा नया जिैबकबाली, रातो सलगम, अमेिरका र क्यानडा मा पर्योगमा ल्याइयो 
। 
 
सन २००८ मा ५ दशेहरु: इिजप्ट, बुिकनोफासो, वोिलिभया, बर्ािजल र अ िेलया ले पिहलोपटक 
जैिबकबालीहरु  लगाउन सुरु गरे । 
 
एउटै बालीमा बहुपिक्षय गणुहरु हुनु जैिबकपर्िबिधका िबशेसता र महत्यपूणर् कुरा हुन । १० दशेहरुले सन 
२००८ मा लगभग २ करोड ७० लाख हके्टर छेतर्फलमा बहुपिक्षय गुणहरु भएका जैिबकबालीहरु लगाए । 
लगभग २३% पर्ितबषर् बृिददरले के दखेांउछ भने, िब मा बहुपिछय गुणहरुको पर्योग एउटा गुणको पर्योग 
भन्दा धेरै िछटो छ । 
 
िब का २५ दशेमा जैिबकबाली लगाउन े िकसानको संख्या सन २००८ मा १३ लाखले बृि भ १ करोड ३३ 
लाख भयो - जस्मा ९०% अथवा १ करोड २३ लाख िबकासोन्मुख दशेका साना र गरीब िकसानहरु छन ।   
 
जैिबकबालीको पर्योगले साना तथा गरीब िकसानका पिरबारको आम्दानी र िजबनयापनमा सुधारगरी गिरवी 
िनबारण मा धेरै महत्वपूणर् भूिमका खेलेको छ । भारत्, चीन, साउथ अिफर्का, र िफिलिपन्स को अनुसन्धानबाट 
फेलापरेका यस्ता धेरै उदाहरणहरु छोटकारी सोधपतर् नम्बर ३९ मा बणर्न गरीएका छन ।   
 
५ वटा मुख्य िबकासोन्मुख दशेहरु: चीन, भारत, अजन्टीना, बर्ािजल, र साउथ अिफर्का, जंहा सबैको िमलाउंदा 
कुल जनसंख्या २ अरब ६० करोड पुग्छ, ले जैिबकबाली उपयोगको नेतृत्य गिररहकेा छन र िब मा यसको 
पर्योगलाई अगाडी बढाइरहकेा छन । जैिबकबालीबाट धेरै फाइदा हुनेभएकाले यी मुख्य िबकासोन्मुख दशेहरुमा 
जैिबकबाली पर्िबिधलाई रामर्ो राजिनितक सहयोग िमलेको छ र आथ क लगानी पिन िनकै बिढरहकेो छ ।  
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एउटा उल्लेखनीय कुरा के छ भने, जैिबक मकै (िब.िट.) उत्पादन गन इ.यु. (E.U.) का ७ वटै दशेमा सन २००८ 
मा जैिबक मकैको छेतर्फल २१% ले बडेर १०७ हजार हके्टर पुगेकोछ । 
 
जैिबकबालीको पर्योगले िदगोिबकास मा हुने फाइदा यसपरकार छन । (१) खा ान्यको धेरै उत्पादन साथ ै
खा ान्य र दानाको मुल्यमा  कमी, (२) जैिबक िबिबधताको समर्क्षण, (३) गिरवी र भोकमरी को समाधान, 
(४) कृषीबाट बातावरणमा हुने हािनको कमी, (५) बातावरण पिरवतर्न कमी गनर्को लािग सहयोग र 
हिरतघरबाट िनस्कने हािनकरक धंुवाको कमी, (६) थोरै खचर्मा जैिबक तेलको उत्पादन, र (७) सन १९९६ 
दखेी २००७ सम्ममा ४४ अरब िदघो आथ क फाइदा । िनचोडमा भन्दा, िय ७ कुराहरु िदगोिबकासका लािग 
िनकै महत्वपूणर् छन र जैिबकबालीको भिबस्य धेरै उज्वल छ । 
 
सन १९९६ दखेी २००७ सम्ममा भएको कुल ४४ अरब आथ क फाइदामध्धे, ४४% उत्पादन बृि ले हो भने 
५६% खचर्मा कटौती भएकोले हो । जैिबक पर्िबिधले सन १९९६ दखेी २००७ सम्म कुल ३ लाख ५९ हजार 
टन िबषादीको पर्योगमा कमी ल्याएको िथयो । यिद  जैिबकबाली नलगाएको भए, यसको पर्योगबाट  उत्पादन 
भएको कुल १४ करोड १० लाख टन बढी खा बाली उत्पादन गनर्  ४ करोड ३० लाख हके्टर अरु जग्गाको 
आबस्यक पन िथयो - तसथर् यो जग्गा बचाउने खेती पर्िबधी पिन हो । 
 
कृषीमा आधािरत िबकासोन्मुख दशेका लािग जैिबकबाली पर्िबिध गर्ामीण िबकासको इिन्जन हो र यस्ले समगर् 
दशेको आथ क िबकासमा ठुलो भूिमका खेल्दछ । 
 
िब को आधाभन्दा धेरै (५५%) जनसंख्या २५ वटा दशेमा बस्दछन्, जंहा सन २००८ मा १२ करोड ५० लाख 
हके्टर छेतर्फलमा जैिबकबाली लगाइएको िथयो । यी २५ दशेको जैिबकबालीको छेतर्फल िबस्वमा लगाइएको 
सबै बाली छेतर्फल (१ अरब ५० करोड) को ८% हुन आउछ । सन २००७ मा जैिबकबालीले १४ अरब २० 
करोड िकलोगर्ाम काबर्न्डाइअक्साइडको उत्पादनमा कमी गरेको िथयो । यो काबर्न्डाइअक्साइडको मातर्ा ६३ 
लाख कारको कम पर्योग वराबर हुन आउछ ।  
 
उपभोक्ताको स्वास्थ्य तथा बातावरणलाई हािनकारक हुने जैिबकबालीको पर्योग हुनबाट रोक्न उपयुक्त 
िनयमकानुनहरु बनाउनु पछर्, तर िबकासोन्मुख दशेको लािग फाइदाहुने जैिबकबालीको पर्योगमा भने रोक 
लागाउन ुबुि मानी हुदँनै । 
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हालसम्म २५ दशेल ेजैिबकबाली लगाउनकालािग लािग अनुमती िदएकाछन भने अरु ३० दशेले खा ा  र 
दानामा पर्योग गनर्का लािग जैिबकबालीको आयात गनर् अनुमती िदएकाछन । यसरी जैिबकबालीको उपयोग 
गन दशेहरुको संख्या ५५ पुगकेो छ । 
 
जैिबकबालीको बजार मुल्यांकन सन २००८ मा मातर् ै७ अरब ५० करोड अमेिरकी डलर िथयो भने सन १९९६ 
दखेी २००८ सम्मको कुल बजार मुल्यांकन ५० अरब अमेिरकी डलर िथयो । 
 
भिबस्यका सम्भाबनाहरु - जैिबकबाली लगाउन े चलन सुरुभएदखेी दोसर्ो सतािब्दका बाकी ७ बषर्हरु, सन 
२००६ दखेी २०१५, मा जैिबकबालीको सम्भाबना िनकै रामर्ो दिेखन्छ । सन २००५ मा अन्तरास्टर्ीय 
जैिबकपर्िबधी पर्योग सहयोग सस्थां (ISAAA) ले सन २००६ दखेी २०१५ सम्म जैिबकबाली उत्पादन गन 
दशे, जैिबकबालीको छेतर्फल र जैिबकबालीबाट फाइदा िलने िकसानको संख्या मा दोब्बर हुनेछ भिन गरेको 
भिबस्यबाणी अझैसम्म सही सािबत भएको छ्, र सबैकुरा यसै िदशामा अगाडी बिढरहकेा छन । जैिबकबाली 
पर्िबिध भिबस्यमा िबशेसगरी धानबाली र सुख्खा िनरोधक गुण को िबकासका लािग िनकै महत्यपूणर् हुनेछ । 
छोटकरी अनसुन्धानपतर् नम्बर ३९ मा सुक्खा िनरोधक जैिबक मकैका बारेमा िबशेष ब्याख्या गिरएको छ । यो 
मकै अमेिरकामा सन २०१२ अथवा अगाडी र अिफर्कामा सन २०१७ मा पर्योगमा ल्याइने भएको छ । 
 
जैिबकबाली सम्वन्धी धेरै जानकारीहरु सन २००८ मा क्लाईभ जेम्सले लेखेको छोटकरी सोधपतर् नम्बर ३९ 
"खेतीभैरहकेा जैिबकबालीहरुको सन २००८ मा िब मा अवस्था" मा पाउन सिकन्छ । अरु जानकारीको लािग 
तलको ठेगानामा सम्पकर्  राख् ुहोला । 
 
अन्तरास्टर्ीय जैिबकपर्िबिध पर्योग सहयोग संस्था (ISAAA), दिछणपूवर् के्षतर्ीय कायार्लय, िफिलिपन्स । 
ईन्टरनेट ठेगाना: http://www.isaa.org 

फोन नम्बर:  +६३–४९–५३६–७२१६ 
इमेल ठेगाना:  info@isaaa.org 
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