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कृषिमा आधुषनकधीकरण तथा व्ावसायधीकरणका क्रममा पषन कृिकहरूद्ारा परम्पराित खलेतधी प्रणालधीलाई नै 

आधार मानधी खाद्यबालधी लिायत अन्य कृषि जैषवक षवषवधतासम्बन्धी थप षवषिन्न ज्ान, सधीप र प्रषवषधकरो षवकास 

िर्दै  सरु्पयरोि तथा संरक्षण हुँरै् आएका छन् । आफनरो जधीषवकरोपाजरानलाई टलेवा षर्नले िरधी कृिक–कृिकबधीच हुनले 

बधीउ–उपयरोि, पुनःप्रयालेि, छनौटं, जिगेना तथा साटासाट जस्ा अभ्ासहरूका कारण नयाँ जातकरो षवकासमा 

सहयरोि पुगै् आएकरो छ । फलस्वरूप जानलेर हरोस् वा अनजानमा कृिकहरूद्ारा बढधी उत्ार्न षर्नले, ररोि तथा 

मौसमधी हाषन नरोक्ानधीसँि लड्न सक्ले क्षमता िएका षवषिन्न जातहरूकरो षवकास हँुरै् आएकरो छ । कले हधी कृिक 

समुर्ायहरू त लालेपालेनु्ख बालधीका जातहरूकरो पषन संरक्षण र प्रवधरानमा लाषिपरलेकरो पषन पाइनछ । यसरधी हलेर्ारा 

कृषि जैषवक षवषवधताकरो संरक्षण र यसकरो षर्िरो षवकासमा कृिककरो उल्लेखनधीय िूषमका रहलेकरो र्ले न्खनछ । 

यसका बावजुर् कृिक र कृिक अषधकारका बारलेमा उल्लेखनधीय चचारा–पररचचारा अन्तराराषट्रि य जितमा नै एकर्म 

कम हुनले िरलेकरो छ । 

सन् १९९२ (षवक्रम संवत् २०४९) अषिसम्मकरो पररवलेि हलेनगे हरो िनले बधीउषबजनकरो आर्ानप्रर्ान खुल्ा रूपमा 

षनःिुल्क हुनले िरलेकरो पाइनछ । कृषि आनुवंषिक स्रोतहरू राट्रि का सम्पषति हुन् र षनःिुल्क पहँुचमा ररोक लिाउनु 

उपयुक्त रहनछ िन्नले सरोचका साथ षवक्रम संवत् २०४९ मा जैषवक षवषवधता महासन्न्करो सथापना ियरो ।  

जसअन्तिरात कृिक–कृिकबधीच हुनले बधीउषबजनकरो खुल्ा तथा षनःिुल्क आर्ानप्रर्ानमा असहज पररन्सथषत 

उत्न्न हुन ियरो । बधीउषबजनकरो आर्ानप्रर्ानमा र्ले न्खएकरो यस्रो असहज पररन्सथषतलले िर्ारा कृिककरो अषधकारमा 

नकारात्मक प्रिाव परलेकरो हुन सक्ले षनर्ारालेलका आवाजहरू पटक–पटक धलेरै ठाउँहरूमा उठले  । कृषि आनुवंषिक 

स्रोतहरूमा सहज तररकालले पहँुच नषर्नले हरो िनले षवश्वमा नै खाद्यसुरक्षा सङ्कटमा पनरा सकछ षकनषक खाद्यबालधी 

षवषवधतामा कुनै पषन राट्रि  आफूमा षनिरार छैनन्  र सबै राट्रि हरू यसका लाषि अन्य राट्रि हरू तथा अन्य क्षलेत्रहरूमा 

िर पर्राछन् िन्नले कुरामा पषन सहमषतहरू जुट्रै् जान थालले । त्यसैलले कले हधी षनषचित बालधीहरूमा ररोक नलिाईकन 

सबैकरो पहँुचमा राख्नपनगे कुरा सबै पक्षबाट मनन िररयरोले । फलस्वरूप सात विराकरो अथक प्रयासपषछ षवक्रम 

पृथ्धीमा रहलेका समू्पणरा प्राणधी (जलचर, थलचर), वनस्पषत 

र सूक्ष्म जधीवाणु (ब्ाक्लेररया, िाइरस र फनजाइ) जस्ा 

जधीवहरूका षकषसम, आकारप्रकार र िुणकरो षिन्नतालाई 

जैषवक षवषवधतालले समलेट्र्छ । जैषवक षवषवधताअन्तिरातकरो 

एक महत्त्वपूणरा अङ्ग कृषि जैषवक षवषवधताकरो संरक्षण, 

प्रवधरान, षनरन्तरता र षर्िरो उपयरोिमा कृिकहरूकरो अह्म 

िूषमका रहँरै् आएकरो छ ।
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संवत् २०५८ मा खाद्य तथा कृषिका लाषि वानस्पषतक आनुवंषिक स्रोतसम्बन्धी अन्तराराषट्रि य सन्न्करो सथापना ियरो 

यसमा यसअषि खासै वहस र चचारामा नआएका बहुपक्षधीय पद्धषत र यसकरो क्षलेत्राषधकार, कृषि जैषवक षवषवधतामा 

कृिककरो अषधकार र पहँुच तथा लािकरो बाँडफाँडसम्वन्धी षविलेि व्वसथा िररएकरो छ । यस सन्न्का मुख्य 

लक्ष्यहरूमा (क) सांसररक खाद्य प्रर्ान िनगे बालधी षवषवधतामा कृिककरो िूषमका र अषधकार पषहचान िनगे,  

(ख) कृिक, बालधी प्रजनक र कृषि वैज्ाषनक माझ वानस्पषतक आनुवंषिक स्रोतहरूकरो पहँुच षर्नका लाषि बहुपक्षधीय 

प्रणालधीकरो सथापना िनगे, र (ि) वानस्पषतक आनुवंषिक स्रोतबाट प्राप्त लािकरो बाँडफाँड सुषनषचित िनगे रहलेकरो छ ।  

यस सन्न्लले कृिककरो अषधकारसँि सम्बन्धीत धलेरै कुराहरू उठाउनाका साथै कृषि आनुवंषिक स्रोतहरूमा 

पहँुचका लाषि सहज पररन्सथषत सृजना िरलेकरो छ । 

षवक्रम संवत् २०६४ मा नलेपाललले पषन यस सन्न्मा आफनरो स्वधीकृषत जनाई पक्षधर राट्रि  िएकरो छ । तर यरो नयाँ 

षवियकै रूपमा रहलेकालले कृिककरो स्र र धलेरै नलेपालधी जनसमुर्ायमा यसकरो जानकारधी पुषिसकले करो अवसथा िनले 

छैन । अल्पकालधीन रूपमा यसबाट कृिकलले कुनै फाइर्ा नर्लेखले पषन र्धीिराकालधीन रूपमा यसकरो प्रत्यक्ष लाि 

हुनले र्ले न्खनछ । षविलेि िरधी नलेपालका कृषिषवज् र कृिकलाई यसबाट अपलेक्षधीत लाि पुग्ले र्ले न्खनछ षकनकधी नलेपाल 

मुख्य खाद्यबालधीकरो आनुवंषिक स्रोतहरूका लाषि ९५ र्ले न्ख १०० प्रषतितसम्म अन्य मुलुकहरूसँि परषनिरार 

रहलेकरो छ । त्यसैलले यषर् हालका लाषि मात्र सरोचलेर यस सन्न्बाट अलि रहन खरोज्ले हरो िनले िषवष्यमा नलेपाल र 

नलेपालधी कृिकहरूलाई कृिक अषधकार र कृषि जैषवक षवषवधताकरो पहँुचमा समस्ा आउन सकछ । नलेपाललले 

उक्त सन्न्बाट बढधी िन्ा बढधी फाइर्ा षलनले रणनधीषत अपनाउनुपर्राछ । उक्त सन्न्लाई प्रिावकारधी तररकालले 

कृषकहरू अाफैले स्ानीय कृषष जैषिक षिषिधता तथा रैथाने बीउहरूकाे संरक्षण व्यक्तिगत रूपमा पषन गन्न सक्दछन।्
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कायारान्वयन िनरा लधी–बडरा, राषट्रि य जधीनबैंक र कृषि मन्तालयलले संयुक्त रूपमा GRPI-II पररयरोजना सञ्ालन िरधी 

षबिलेि कले हधी बालधीहरू पषहचान िरलेकरो छ । फलस्वरूप र्लेिषित्र तथा र्लेिबाषहर (जधीनपुल) िएका खाद्य तथा 

कृषिका लाषि वानस्पषतक आनुवंषिक स्रोतहरूकरो उपलब्धता हलेरधीकन ३२ वटा खाद्यबालधी र ८ वटा िाँसलेबालधीलाई 

यस सन्न्मा नलेपालका तफरा बाट समाबलेि िररनुपछरा  िनलेर पषन षसफाररस िररएकरो छ । यरो षनरन्तर चषलरहनले 

कायराक्रम िएकालले आिामधी विराहरूमा अझै बढाउँरै् लैजानले लक्ष्य रान्खएकरो छ । षविलेितः छाषनएका बालधीहरू 

पषहलै् षवतरणमा आइसकले का CGIAR (Consultative Group on International Agricultural Research)  

कले न्द्रहरूमा िएका र बाषहरबाट प्राप्त सामग्धीहरू तथा षवश्व खाद्य सुरक्षामा सहयरोि पुयाराउनलेलाई समावलेि िररनले 

कुरामा सहमषत िइसकले करो छ । 

यहधी अन्तराराषट्रि य सन्न्मा समावलेि िररएका बहुपक्षधीय पद्धषत र यसकरो क्षलेत्राषधकार, कृिक अषधकार र सहज पहुँच 

तथा लािकरो बाँडफाँड कले  हरो र यससँि सम्बन्धीत अन्य प्रावधानहरू कले –कस्ा छन् िन्नले जानकारधी कृिकस्र 

सम्म पुयाराउनले जमककोका साथ छरोटकरधीमा यहाँ प्रसु्त िररएकरो छ । यहाँ उन्ल्न्खत बँुर्ाहरू खाद्य तथा कृषि 

सङिठनलले प्रकाषित िरलेकरो खाद्य तथा कृषिका लाषि वानस्पषतक आनुवंषिक स्रोतसम्बन्धी अन्तराराषट्रि य सन्न्बाट 

सािार िररएका हुन् । 

बहुपक्षीय पद्धधतः बहुपक्षधीय पद्धषत तथा यसकरो पहँुच िन्नालले खाद्य तथा कृषिका लाषि वानस्पषतक आनुवंषिक 

स्रोतसम्बन्धी अन्तराराषट्रि य सन्न्लले व्वसथा िरलेअनुरूप खाद्य, कृषि तथा मानवकल्ाण र षहतका षनषमति सरु्पयरोि 

कृषक, कृषषषिज्ञ र बाली प्रजनक षिच िानस्पषतक अानुिंशिक स्ाेतहरूकाे सहज पहुँचका लागग िहपक्षीय प्रणालीकाे स्ापना गररएकाे छ  । 
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िनगे उद्लेश्यलले कृषि तथा खाद्य सुरक्षाका क्षलेत्रमा कायरारत राषट्रि य तथा अन्तराराषट्रि य सङ्घ–संसथा तथा षनकायलले पहँुच 

र उपयरोि िनरा सक्ले िरधी षमलाइएकरो वानस्पषतक आनुवंषिक स्रोतकरो व्वसथापन समझनुपर्राछ । षविलेितः आ–

आफनरो राट्रि करो खाद्य तथा कृषिका लाषि वानस्पषतक आनुवंषिक स्रोतमाषथकरो सावरािौम अषधकार तथा स्रोतहरू 

माषथकरो पहँुच षनधारारण िनगे अषधकार हरलेक राषट्रि य सरकारमा हुनछ । सावरािौम अषधकार प्रयरोिका साथै पक्षधर 

राट्रि हरूलले बहुपक्षधीय पद्धतधीमाफरा त उक्त स्रोतहरूमा पहँुचकरो व्वसथा िररएकरो छ । यसका माध्यमबाट खाद्य 

तथा कृषिका लाषि वानस्पषतक आनुवंषिक स्रोतमा सहज, प्रिावकारधी र पारर्िशी ढङ्गलले पहँुच पुयाराउनले साथै 

त्यसकरो सरु्पयरोिबाट हुनले लािकरो षनष्पक्ष तवरलले बाँडफाँडका लाषि प्रत्यलेक राट्रि द्रा एकअकारालाई सहयरोि 

पुयाराउनलेछन् ।

बहुपक्षीय पद्धधतको क्षेत्ाधिकारः सन्न्करो मापर्ण्ड अनुसार छनौट िएका ३५ वटा खाद्य बालधी र २८ वटा िाँसले 

(जसलाई अनुसूचधी १ िषननछ ।) बालधीका षवषवधतालाई बहुपक्षधीय पद्धषतलले समलेटलेकरो छ । खाद्य तथा कृषिका लाषि 

वानस्पषतक आनुवंषिक स्रोत संरक्षकहरूलाई  खाद्य तथा कृषिका लाषि वानस्पषतक आनुवंषिक स्रोतलाई जषत 

सक्रो बढधी संलग् िनरा बहुपक्षधीय पद्धषतलले आमन्तण िर्राछन् । सन्न्करो सूचधीमा परलेका वानस्पषतक आनुवंषिक 

स्रोतलाई बहुपक्षधीय पद्धषतमा समावलेि िनरा तथा आ–आफनरो क्षलेत्राषधकारषित्रका प्राकृषतक र कानुनधी व्न्क्तहरूलाई 

उत्ाषहत िनरा सबै पक्षधर राट्रि हरू सहमत िएका छन् । बहुपक्षधीय पद्धषतमा अन्तराराषट्रि य कृषि अनुसन्ानका 

लाषि सल्ाहकारका रूपमा अन्तराराषट्रि य कृषि अनुसन्ान कले न्द्रहरू र परसथानधीय संरक्षण षवषधद्ारा संरषक्षत 

आनुवंषिक स्रोतका संकलनहरू जस्ा समूहहरू पर्राछन् ।

पक्षधर राष्ट्रहरू षबच बहपक्षीय पद्धषतमाफ्न त अानिुाशंिक स्ाेतहरूमा पहुँच हने ब्यिस्ा गररएकाे छ । 
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कृधष जैधिक धिधिितामा कृषकको अधिकारः खलेतबाट उत्ाषर्त तथा प्रसार (आर्ानप्रर्ान) का माध्यमबाट 

आएका बधीउ जरोिाउनले, उपयरोि िनगे, आर्ानप्रर्ान िनगे साथै जरोिाइराखलेका बधीउलाई षबक्रधी िनरा पाउनले अषधकार  

खाद्य तथा कृषिका लाषि वानस्पषतक आनुवंषिक स्रोतकरो उपयरोिबाट प्राप्त हुनले लािकरो बाँडफाँडमा सहिािधी 

िई षनणराय समलेत िनरा पाउनले अषधकार कृिकमा रहनले कुरा कृिककरो अषधकार प्रवधरानका लाषि आवश्यक 

बँुर्ाहरू िएकरो राषट्रि य र अन्तराराषट्रि य स्रमा सरै्व चचारापररचचारामा आउनले िरलेकरो छ । कृिककरो िूषमकालाई 

आत्मसात िर्दै  यस सन्न्लले पषहलरो पटक कृिक अषधकारकरो षवियवसु्लाई अन्तराराषट्रि य स्रमा अिाषड बढाएकरो 

पाइनछ । सन्न्मा उन्ल्न्खत कृिक िन्नालले आनुवंषिक पर्ाथरा र स्रोत तथा परम्पराित ज्ानकरो पषहचान, संरक्षण, 

संवधरान, षवकास र उपयरोि िनगे व्न्क्त वा षतनकरो समुर्ायलाई समझनुपर्राछ । यस सन्न्लले समलेटलेकरोले कृिकहरूकरो 

अषधकारका मुख्य मुख्य प्रावधानहरूलाई तल प्रसु्त िररएकरो छ ः 

खाद्य तथा कृषिका लाषि वानस्पषतक आनुवंषिक स्रोतकरो उत्षति सथान र षवषवधता क्षलेत्रका कृिक लिायत 

षवश्वका हरलेक क्षलेत्रका कृिक जसलले स्रोतहरूकरो संरक्षण र षवकासमा अषत धलेरै यरोिर्ान पुयाराएका छन् साथै 

िषवष्यमा पषन षनरन्तरता षरं्रै् जानछन्, उनधीहरूलाई नै षवश्वव्ापधी रूपमा खाद्य तथा कृषि उत्ार्नकरो मुख्य 

आधारका रूपमा हलेररनलेछ, जसलाई पक्षधर राट्रि हरूलले मान्यता षर्नलेछन् । कृिककरो अषधकार सुषनषचित िनगे 

मुख्य षजम्मलेवारधी (र्ाषयत्व) पक्षधर राट्रि हरू हुनलेछ । कृिक अषधकारमा मुख्य िरधी परम्पराित ज्ानकरो संरक्षण 

िनगे अषधकार, उपयरोिबाट प्राप्त हुनले लािकरो बाँडफाँडमा समन्याषयक सहिाषिताकरो अषधकार र राषट्रि य स्रमा 

खाद्य तथा कृषिका लाषि वानस्पषतक आनुवंषिक स्रोतकरो संरक्षण र षर्िरो प्रयरोिसम्बन्धी नधीषत बनाउनले प्रषक्रयामा 

िानस्पषतक अानुिंशिक स्ाेतहरूकाे दिगाे संरक्षणका लागग बहपक्षीय पद्धषतमा खाद्य तथा घाुँसे बाली समािेि गररएकाे छ । 
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सहिािधी हुन पाउनले अषधकार पर्राछन् । कृिककरो उत्ार्न पचिात् बधीउ जरोिाउनले, उपयरोि िनगे, साटासाट िनगे तथा 

जरोिाइएका बधीउ षबक्रधी िनरा पाउनले अषधकारलाई सधीषमत िनगे तफरा  व्ाख्या िररनलेछैन । 

सहज पहुुँचः सहज पहँुच िन्नालले आनुवंषिक पर्ाथरा वा स्रोत वा परम्पराित ज्ानकरो धनधीबाट अन्य कसैलले 

उपयरोिका लाषि िरलेकरो सड्ढलन, प्रान्प्त वा ग्हणलाई समझनुपर्राछ । बहुपक्षधीय पद्धषतषित्र खाद्य तथा कृषिका 

लाषि वानस्पषतक आनुवंषिक स्रोतमा सहज पहँुचका लाषि हरलेक पक्षधर राट्रि लले स्वधीकृषत षर्नुपर्राछ । बहुपक्षधीय 

पद्धषतमा अन्तराराषट्रि य कृषि अनुसन्ानका लाषि सल्ाहकारहरूलाई समलेत पहँुच प्रर्ान िनरा सषकनछ । सन्न्मा 

उल्लेख िएअनुसार त्यस्ा पहँुचहरूलाई षनम्नषलन्खत अवसथामा मात्र उपलब्ध िराउन सषकनछ । 

(क) रासायषनक षविार्धी वा अन्य अखाद्य उद्यरोिलाई समावलेि निरधीकन खाद्य तथा कृषिकरो अध्ययन, प्रजनन र 

ताषलमका लाषि उपयरोि र संरक्षण िनगेलाई पहँुच प्रर्ान िररनलेछ ।

(ख) सकिर पहुँच षनःिुल्क प्रर्ान िनगे र षलनै पनगे िए नू्यनतम िुल्क षलनुपनगेछ ।

(ि) सावराजषनक सूचनाहरू माफरा त उपलब्ध िएका खाद्य तथा कृषिका लाषि वानस्पषतक आनुवंषिक स्रोत 

सङकलन सम्बन्धी तथ्ाड्ढ उपलब्ध िराउनुपर्राछ । 

(ि) प्रापकलले सधीमािन्ा बाषहरकरो अषधकार वा बौन्द्धक सम्पषति वा षतनधीहरूका आनुवंषिक अङ्ग वा अन्य 

िािकरो र्ाबधी िनगे छैन । 

(ङ) कृिकलले षवकास िरररहलेका सामाग्धीहरू षवकास िर्ाराकरो बखतकरो षवकासकताराकरो षववलेकमा िर पनगेछ । 

कृषष जैषिक षिषिधताकाे अािानप्रिान तथा षिक्री षितरण गन्न पाउन ुकृषकहरूकाे अधधकार हाे । 
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(च) बौन्द्धक तथा अषधकारलले सुरषक्षत खाद्य तथा कृषिका लाषि  वानस्पषतक आनुवंषिक स्रोतमाषथकरो पहँुच 

अन्तराराषट्रि य समझौता र राषट्रि य कानुनसँि मलेल खानले हुनुपर्राछ । 

(छ) बहुपक्षधीय पद्धषतमा पहँुच पुयाराइएका र संरक्षण िररएका खाद्य तथा कृषिका लाषि वानस्पषतक आनुवंषिक 

स्रोत बहुपक्षधीय पद्धषतलाई उपलब्ध िराउन षनरन्तरता षर्नुपर्राछ । 

(ज) खाद्य तथा कृषिका लाषि वानस्पषतक आनुवंषिक स्रोतकरो पहँुच राषट्रि य कानुन वा सन्न्करो संसथापन पक्षलले 

तरोकले करो मापर्ण्ड अनुसार हुनलेछ । 

लाभको बाुँडफाुँडः लािकरो बाँडफाँड िन्नालले आनुवंषिक पर्ाथरा, स्रोत वा परम्पराित ज्ानकरो पहँुचबाट सृषजत 

मौषरिक वा िैरमौषरिक फाइर्ामा पहँुच, षर्नले र षलनलेबधीच िएकरो समझौता बमरोषजम हुनले बाँडफाँडलाई समझनुपर्राछ ।  

पक्षधर राट्रि हरूलले सहज पहुँचबाट प्राप्त िरलेकरो आनुवंषिक स्रोतकरो उपयरोि तथा व्वसायबाट प्राप्त िरलेकरो लाि 

बहुपक्षधीय पद्धषत अनुरूप स्वच्छ र समन्याषयक षकषसमलले सन्न्मा उल्लेख िए बमरोषजम िनुरापर्राछ । षविलेिताः 

लािकरो बाँडफाँड िर्ारा  पक्षधर राट्रि हरूलले  षनष्पक्ष र समान रूपमा षनम्न कुराहरूलाई ध्यानमा राख्नपर्राछ । 

संसथापन पक्षकरो मािरार्िरान अनुसार सूचनाकरो आर्ानप्रर्ान ः पक्षधर राट्रि हरूलले उपलब्ध िराएकरो षलस्ट तथा 

सुचधीलाई समलेट्नले, प्रषवषधसम्बन्धी जानकारधी िराउनले, बहुपक्षधीय पद्धषत अन्तिरातकरो खाद्य तथा कृषिका लाषि 

वानस्पषतक आनुवंषिक स्रोतसम्बन्धी लक्षण षचत्रण, मूल्ाड्ढन, उपयरोषितालिायत प्राषवषधक, वैज्ाषनक र आषथराक 

खाद्य तथा कृषष िानस्पषतक अानुिंशिक स्ाेतहरूमा सहज पहुँचका लागग पक्षधर राष्ट्रहरूले स्ीकृषत दिनपुि्नछ । 
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सामाषजक अध्ययनकरो नषतजा उपलब्ध िराउनले जस्ा बुँर्ामा सहमत हुनलेछन् । िरोप्य निएका सूचनाहरू पक्षधर 

राट्रि करो कानुन बमरोषजम र राषट्रि य क्षमताकरो आधारमा उपलब्ध िराइनले वा सूचना आर्ानप्रर्ान िररनलेछ ।

प्रधिधिमाधथ पहुँुच र हस्ान्तरणः आनुवंषिक स्रोतका माध्यमबाट मात्र हस्ान्तरण िनरा सषकनले प्रषवषध जसै्, 

संरक्षणमा प्रयरोि हुनले प्रषवषध तथा आनुवंषिक षचत्रमाषथ सहज पहुँच उपलब्ध िराउनले काम पक्षधर राट्रि हरूकरो 

रहनलेछ । बहुपक््षधीाय पद्धषतअन्तिरातकरो खाद्य तथा कृषिका लाषि वानस्पषतक आनुवंषिक स्रोतकरो प्रयरोिबाट 

षवकषसत आनुवंषिक स्रोत र सुधाररएका जातहरूमा सहज पहुँचकरो व्वसथा िराइनलेछ । षवकासिधील र आषथराक 

संङक्रमणकालमा रहलेका राट्रि हरूमा प्रषवषधकरो पहुँच र हस्ान्तरण एक उपायकरो रूपमा हलेररनलेछ । षवकासिधील 

राट्रि हरूमा कृिकका षहतमा िएका प्रषवषध र आषथराक सङक्रमणकालधीन राट्रि हरूमा छुट वा अग्ाषधकार 

सतराहरूमा अनुसन्ान र षवकास बहुपक्षधीय पद्धषतअन्तिरात आपसधी सहमषतमा िररनलेछ । 

क्मता अधभिृदद्धः षवकासिधील र आषथराक सङक्रमणकालमा रहलेका राट्रि हरूकरो आवश्यकतालाई मध्यनजर 

िर्दै  खाद्य तथा कृषिका लाषि वानस्पषतक आनुवंषिक स्रोतकरो षर्िरो प्रयरोि र संरक्षणमा वैज्ाषनक र प्राषवषधक 

षिक्षा तथा ताषलमसम्बन्धी कायराक्रम व्वन्सथत िनगे, संरचना षमलाउनले साथै वैज्ाषनक अनुसन्ान सम्भव िएसम्म 

षतनै राट्रि हरूकरो संयरोजकत्वमा िनगे र तधी क्षलेत्रमा अनुसन्ानका लाषि क्षमता षवकास तथा सवल बनाउनले कुरालाई 

प्राथषमकता षर्नलेछन् । 

व्ापारधीकरणकरो मौषरिक र अन्य लािकरो बाँडफाँडः पषहचान िएका षनजधी तथा सामुर्ाषयक क्षलेत्रका िषतषवषधहरूमा 

संलग् िई साझलेर्ारधी र सहयरोि षलनले तथा षवकासिधील र आषथराक सङक्रमणकालमा रहलेका  राट्रि हरूमा अनुसन्ान 

अानिुाशंिक स्ाेतकाे संरक्षण बापत लाभकाे बाुँडफाुँड ।
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र प्रषवषध षवकासमा आषथराक लािकरो बाँडफाँड षलनले उपायहरू अवलम्बन िनरा बहुपक्षधीय पद्धषतमा सबै पक्षधर 

राट्रि हरू सहमत हुनलेछन् । 

िुक्तानधीकरो स्र फाराम र यसलाई िनगे तररकाकरो षनधारारण संसथापन पक्षलले आषथराक अभ्ासका आधारमा िनगेछ ।  

प्रापककरो प्रकारका आधारमा िुक्तानधीका षवषिन्न तह षनधारारण िनगे काम पषन संसथापन पक्षलले नै िर्राछ । षवकासिधील 

र आषथराक सङक्रमणकाषलन राट्रि हरूमा िुक्तानधीबाट छुट षर्नले वा नषर्नले षवियमा षनणराय िर्ारा लािकरो षनष्पक्ष र 

समान रूपमा बाँडफाँडका लाषि समय–समयमा  िुक्तानधीकरो स्रकरो पुनषवराचार संसथापन पक्षलले नै िनगेछ साथै 

व्ापारधीकरण िररएकरो उत्ार्न अनुसन्ान र प्रजननका लाषि षबना ररोकथाम उपलब्ध िराएकरो आधारमा सन्न् 

लािू िएकरो पाँच विराषित्र अषनवायरा  िुक्तानधीकरो आवश्यकता पनगे वा नपनगे षनक््रयौल िनगेछ । 

षवकासिधील र आषथराक सङक्रमणकालधीन राट्रि का कृिकहरू जसलले खाद्य तथा कृषिका लाषि वानस्पषतक 

आनुवंषिक स्रोतकरो संरक्षण र षर्िरो सरु्पयरोि िरलेका छन् उनधीहरूलाई खाद्य तथा कृषिका लाषि वानस्पषतक 

आनुवंषिक स्रोतकरो प्रयरोिबाट षसषजरात लािकरो बहुपक्षधीय पद्धषतअन्तिरात िएकरो बाँडफाँड प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष 

रूपमा प्रवाह िररनलेछ । संसथापन पक्षलले षवकासिधील र आषथराक सङक्रमणकालधीन राट्रि हरूमा खाद्य तथा कृषिका 

लाषि वानस्पषतक आनुवंषिक स्रोतकरो संरक्षणका लाषि उपयुक्त नधीषत तथा मापर्ण्डलाई मध्यनजर िर्राछ जसलले 

लिानधी रणनधीषतकरो सथापनामा षविलेि सहयरोि िछरा  । षवकासिधील र आषथराक सङक्रमणकालधीन राट्रि हरूमा 

षवश्वव्ापधी कायरायरोजना पूणरारूपमा लािू िनगे सामथ्यकरो पषहचान िर्राछ । 

स्ापन पक्षकाे माग्निि्नन अनसुार सूचनाकाे अािानप्रिान माफ्न त भएकाे फाइिा ।
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यस प्रकारलले हलेर्ारा खाद्य तथा कृषिका लाषि वानस्पषतक आनुवंषिक स्रोतसम्बन्धी अन्तराराषट्रि य सन्न्लले कृिकहरूका 

हकमा कृिक अषधकार, सुलि पहुँच तथा लािकरो बाँडफाँडसम्बन्धी नधीषत षनमाराणमा ठूलरो िुषमका षनवाराह िरलेकरो 

छ । अषहलले सम्म १३६ वटा राट्रि हरू पक्षधर राट्रि का रूपमा सन्म्मषलत िइसकले का छन् । जसमध्यले २१ राट्रि हरूलले 

यस महासन्न्मा हस्ाक्षर मात्र िरलेका छन् िनले ४६ राट्रि हरूलले हस्ाक्षर सषहत यसलाई अनुमरोर्न िरलेका छन् साथै  

६९ राट्रि हरूलले यसलाई अषिवृन्द्ध िरलेकरो अवसथा छ । नलेपालका तफरा बाट उक्त सन्न्का लाषि फरोकल व्न्क्तका 

रूपमा कृषि मन्तालय रहलेकरो छ । यसै सन्न्लाई आधार मानलेर  लािकरो बाँडफाँड करोि पषन खडा िररएकरो 

छ । यस करोिकरो प्राथषमकतामा प्रत्यक्ष रूपमा बालधी षवषवधताकरो संरक्षणमा लाषिपरलेका षवकषसत राट्रि हरूका 

कृिकहरू पर्राछन । यस करोिकरो ग्ाह्यता षबिलेि िरधीकन षवकषसत मुलुककरो क्षमता अषिवृन्द्ध िनगे साथै सूचना 

आर्ानप््ररर्ान तथा बालधी षवषवधताकरो षर्िरो षवकास र संरक्षणमा उपयुक्त हुनले प्रषवषध बनाउन प्ररोत्ाहन िनगे 

रहलेकरो छ । 

अतः यस सन्न्का माध्यमबाट षवषबध आनुवंषिक स्रोत, वैज्ाषनक प्रषवषध, षवषिन्न ताषलम तथा लािकरो बाँडफाँड 

करोिहरूकरो सहज पहँुचजस्ा कुराहरूमा बढधीिन्ा बढधी फाइर्ा षलनका लाषि पक्षधर राट्रि हरूसँि एउटा 

बषलयरो रणनधीषत हुनुपर्राछ । यसलले राट्रि करो कृषि उत्ार्न, कृषिसँि सम्बन्धीत अनुसन्ान, प्रसारषवज् तथा नधीषत 

षनमाराणकतारालाई र्ररलरो टलेवा षर्नछ । 

कृषकहरूले अाफना स्ानीय कृषष जैषिक षिषिधताकाे षबक्री षितरणबाट प्रत्यक्ष फाइिा ललन सकछन ्।
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