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दुई शब्द 

कृषि जैषिक षिषिधता खाद्य तथा पोिण सरुक्षा र गररब तथा लसमान्तकृत 
समदुायको जीषिकोपाजजनको प्रमखु आधार हो । नेपाल जैषिक षिषिधतामा 
धनी भएतापलन पलछल्लो समय जलिाय ु पररितजन तथा आधलुनक खेती 
प्रणालीका कलतपय नकारात्मक प्रभािका कारण समग्र जैषिक षिषिधताको 
अलािा कृषि जैषिक षिषिधताको ह्रासलाई लतव्र बनाएको छ । नेपालमा कररि 
५० प्रलतशत कृषि आनिंुशशक स्रोतहरु लोप भै सकेको हनु सक्ने अनमुान 
गररन्छ । नेपालको संषिधानमा जैषिक स्रोतहरुको संरक्षण र ददगो उपयोगलाई उच्च महत्ि ददई 
राज्यको नीलतमा उल्लेख गररएको छ भने जैषिक षिषिधता संरक्षणमा लतनै तहको सरकारको भलूमका 
रहने उल्लेख छ । यसैगरर नेपाल जैषिक षिषिधता संरक्षण सम्बन्धी षिलभन्न अन्तराजषिय 
महासशन्धहरुको पक्ष राि समेत रहेको छ ।  

कृषि जैषिक षिषिधता संरक्षण र ददगो उपयोगमा स्थानीय समदुायको महत्िपूणज भलूमका रहेको हनु्छ। 
स्थानीय स्तरमा आलथजक महत्िका रैथाने जातका बीउलबजनहरूको संरक्षण, बीउ उत्पादन तथा षितरण 
गदै अनौपचररक बीउ प्रणालीको लनरन्तर प्रिर्द्जनका लालग सामदुाषयक बीउ बैंक एक प्रभािकारी 
सामदुाषयक संरचना हो । साथै कृिक समदुायलाई आिश्यक पने षिलभन्न बालीका उन्नत बीउलबजनहरु 
स्थानीय स्तरमा नै उत्पादन गरर सिजसलुभ रुपले उपलब्ध गराउन, लोपोन्मखु अिस्थामा पगेुका रैथाने 
बालीनाली, धमज संस्कृलतसँग जोलिएका बालीहरु लगायत त्यससँग सम्बशन्धत ज्ञान तथा शशपहरुको 
अलभलेखीकरण, संरक्षण र प्रिर्द्जन एिं षिलभन्न बीउ तथा स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण मार्ज त 
स्थानीय कृिकहरुको जीषिकोपाजजन सधुारका लालग पलन सामदुाषयक बीउ बैंकको महत्िपूणज भलूमका 
हनु सक्दछ । त्यसैगरर सामदुाषयक बीउ बैंकले स्थानीय स्तरमा कृषि आनिंुशशक स्रोतको संरक्षक 
संस्थाको भलूमका लनिाजह गदै कृिकहरुको हक अलधकार सलुनशित गनज बहस पैरिीका साथै 
कृिकहरुको क्षमता षिकासमा समेत उलेख्य भलूमका खेल्न सक्दछ ।  

सामदुाषयक बीउ बैंक प्रिर्द्जन कायजमा सरकारी लनकाय तथा गैर सरकारी संघ-संस्थाहरू लामो समय 
देशख संलग्न रहेका भएतापलन सामदुाषयक बीउ बैंकको अिधारणा एिं यसको कायजक्षेर र कायज 
प्रकृलतका कलतपय पक्षहरुमा समान बझुाई रहेको पाइँदैन । नेपालमा स्थापना भएका तथा भषिष्यमा 
स्थापना हनेु सामदुाषयक बीउ बैंकहरुका बीच आधारभतू कुराहरूमा एकरुपता ल्याई सामदुाषयक बीउ 
बैंकको मूल उदे्दश्य र ममज बमोशजमका गलतषिलधहरु सञ्चालन मार्ज त रैथाने जातको संरक्षण र ददगो 



उपयोग सलुनशित गने ददशामा अशघ बढ्न ुआिश्यक देशखएको छ। यस सन्दभजमा सामदुाषयक बीउ 
बैंक स्थापना र सञ्चालनको सामान्य षिलध एिं प्रषियाबारे यसको प्रिर्द्जनमा संलग्न संस्था एिं 
लनकायहरु र लतनमा कायजरत प्राषिलधक एिं सामाशजक कायजकताजहरु तथा सामदुाषयक बीउ बैंकको 
स्थापना र सञ्चालन गनज इच्छुक स्थानीय कृिक समदुायहरु जानकार हनु ुअलत आिश्यक छ । यसै 
आिश्यकतालाई बोध गरर षिलभन्न सामदुाषयक बीउ बैंकहरुको सञ्चालन सम्बन्धी अनभुिको षिश्लिेण 
तथा सामदुाषयक बीउ बैंक प्रिर्द्जनमा अग्रणी भलूमका खेलेका सरकारी तथा गैरसरकारी संघ-संस्थाका 
लसकाईहरुलाई समेटेर यो सामदुाषयक बीउ बैंक स्थापना, सञ्चालन तथा सदुृषिकरण षिलध एिं 
प्रषिया पशुस्तका तयार पाररएको हो । यो पशुस्तका सामदुाषयक बीउ बैंक स्थापना, सञ्चालन, 
सदुृषिकरण तथा प्रिर्द्जन गनज चाहने सरकारी लनकायहरु, गैरसरकारी संघ-संस्था, कृिक समूह/ 
सहकारीहरु, स्थानीय समदुाय लगायतका सरोकारिालाहरूलाई उपयोगी हनेु अपेक्षा गररएको छ । साथै 
सामदुाषयक बीउ बैंकका बारे जानकारी राख्न चाहने षिकासकमी, षिद्याथी एिं नीलत लनमाजताहरुका लालग 
पलन यो पशुस्तका जनाकारीमूलक दस्ताबेज हनेु लबश्वास गररएको छ । 

अन्तमा, यस पसु्तकको लालग लेखन तथा सम्पादनमा प्राषिलधक सहकायज लालग जैषिक षिषिधता, 
अनसुन्धान तथा षिकासका लालग स्थानीय पहल (ली-बिज), लेखकहरु; लनरन्जन पिुासैनी, षिष्ण ुिकाल, 
बलराम ररजाल र सन्तोि शे्रष्ठ, गोष्ठी मार्ज त पसु्तकमा महत्िपूणज सझुािको लालग राषिय कृषि 
आनिंुशशक श्रोत केन्र (शजन बैंक) का प्रमखु िा. बालकृष्ण जोशी र सामदुाषयक बीउ बैंक संघ 
नेपाल, सम्पादनमा षिशेि भलूमका लनिाजह गनुजहनेु पीताम्बर शे्रष्ठ र पसु्तक प्रकाशनको कायजमा संलग्न 
यस केन्रका सम्पूणज कमजचारीहरुलाई हाददजक धन्यिाद ददन चाहन्छु । साथै पसु्तकलाई थप पररस्कृत 
एिं उपयोगी बनाउन सम्बर्द् सिैको रचनात्मक सल्लाह र सझुािको अपेक्षा राखेको छु । 

 

- िा. रामकृष्ण शे्रष्ठ 

प्रमखु 
 

 

 



यिषि सचूी 

 

१.  पररचय 

१.१ पषृ्ठभनूम तथा निकास क्रम .............................................................................................................. 1 

१.२ िेपालमा सामदुानयक िीउ िैंकको महत्ि ........................................................................................... 2 

१.३ सामदुानयक िीउ िैंकका मखु्य उद्दशे्यहरू ........................................................................................... 2 

१.४ सामदुानयक िीउ िैंकका प्रकारहरु .................................................................................................... 3 

२.  सामदुानयक िीउ िैंक स्थापिा तथा सञ्चालि प्रनक्रया 

२.१ सामदुानयक िीउ िैंक स्थापिा ििडका लानि उपयकु्त पानलका तथा समदुायको छिोट .................................... 5 

२.२ सरोकारिाला निकायहरूनिच छलफल तथा सहमती ............................................................................ 5 

२.३ कृनष सहकारी संस्था चयि िा िठि .................................................................................................. 6 

२.४ संस्थाित क्षमता निकास ................................................................................................................ 6 

२.५ रैथािे िाली तथा जात पनहचाि, अनभलेनखकरण ................................................................................. 6 

२.६ स्रोत िीउ संकलि तथा भण्डारण ..................................................................................................... 7 

२.७ निस्ततृ कायड योजिा निमाडण तथा कायाडन्ियि ..................................................................................... 7 

२.८ िणुस्तरीय िीउ उत्पादि तथा व्यिस्थापिका लानि क्षमता निकास .......................................................... 7 

२.९ सहकायड तथा साझेदारी .................................................................................................................. 8 

२.१० नदिोपिाका लानि आन्तररक श्रोत निकास तथा व्यिस्थापि ................................................................... 8 

३.  सामदुानयक िीउ िैंक स्थापिा र सञ्चालिका लानि परुा ििुडपिे आधारभतू मापदण्डहरु 

३.१ िीउ िैंक स्थापिा तथा सञ्चालिका लानि आिश्यक न्यिूतम पिूाडधारहरु ............................................... 10 

३.२ सामदुानयक िीउ िैंकले सञ्चालि ििुड पिे मखु्य नक्रयाकलाप तथा प्रनक्रया .............................................. 13 

३.३ सामदुानयक िीउ िैंकले सञ्चालि ििड सक्िे सहयोिी नक्रयाकलापहरु .................................................... 16 

३.४ सामदुानयक िीउ िैंक माफड त सञ्चालि ििड िहुिे कायडहरु ................................................................... 18 

४.  नदिो सामदुानयक िीउ िैंक सञ्चालिका आधारहरु 

४.१ संस्थाित सशुासि तथा क्षमता निकास ........................................................................................... 19 

४.२ उपलब्ध स्रोतहरुको समनुचत पररचालि .......................................................................................... 20 

४.३ िीउ तथा स्थािीय कृनष उपजहरुको व्यिसानयक उत्पादि तथा िजारीकरण ............................................ 20 

४.४ सम्िन्ध निस्तार, समन्िय तथा सहकायड........................................................................................... 21 

५.  सामदुानयक िीउ िैंक सदुृनढकरण प्रनक्रया 

५.१ अिस्था निशे्लषण तथा सदुृनढकरणका उपायहरु ................................................................................ 22 

५.२ सामदुानयक िीउ िैंक सदुृनढकरणमा संलग्ि ििड सनकिे थप क्षेत्र तथा निषयहरु ......................................... 24 



६.  सामदुानयक िीउ िैंकको सफलताका सचूकहरु .......................................................................................... 25 

७.  सामदुानयक िीउ िैंक स्थापिा तथा सञ्चालिका लानि िीनतित व्यिस्था र निनभन्ि निकायको भनूमका 

७.१ रानष्िय स्तरमा हालसम्म भएका िीनतित व्यिस्थाहरु ......................................................................... 26 

७.२ संघीय निकाय तथा भनूमका .......................................................................................................... 27 

७.३ प्रादनेशक संरचिा तथा भनूमका ...................................................................................................... 27 

७.४ स्थािीय तहको संरचिा तथा भनूमका .............................................................................................. 27 

८.  मखु्य चिुौती तथा समाधािका उपायहरु 

८.१ सामदुानयक िीउ िैंक स्िायत्त संस्थाको रुपमा दताड हुिे िैधानिक प्रािधाि िहुि ु........................................ 28 

८.२ सामदुानयक िीउ िैंक स्थापिा र सञ्चालिमा एकरुपताको कमी ........................................................... 28 

८.३ स्थािीय स्तरमा सामदुानयक िीउ िैंक सम्िन्धी जािकारी तथा प्रनिनधित क्षमता िहुि ु............................... 28 

८.४ सामदुानयक िीउ िैंकहरुमा संरक्षणको पाटो कमजोर हुुँद ैिएको .............................................................29 

८.५ िेततृ्ि हस्तान्तरणमा समस्या .........................................................................................................29 

सन्दभड सामग्रीहरू ...................................................................................................................................... 30 

 

अिसुचूीहरु 
अिसुचूी १ : सामदुानयक कृनष जैनिक निनिधता अनभलेख (Community Agrobiodiversity Register: CAR)  

को ढाुँचा ........................................................................................................................... 31 
अिसुचूी २ : िाली तथा जातहरुको अिस्था निशे्लषणका लानि िररिे संशोनधत चार ििड निशे्लषण  

(Four Cell Analysis) को ढांचा ......................................................................................... 31 

अिसुचूी ५ : सामदुानयक िीउ िैंकमा िीउ संरक्षण र प्रिर्द्डि ििड लानि संकलि ििपुिे िीउका न्यिुतम पररमाणहरु ...... 35 

अिसुचूी ६ : िीउ राख्िे िट्टा/भाुँडोहरुमा लिाउि पिे संकेत पत्र/ट्याि............................................................... 35 

अिसुचूी ३ : पासपोटड डाटा िमिुा फारम .................................................................................................... 32 

अिसुचूी ४ : रानष्िय जीि िैंकमा िीउ संरक्षणका लानि पठाउि आिश्यक पिे न्यिुतम िीउका पररमाणहरु ................ 33 

अिसुचूी ७ : स्थािीय तथा उन्ित िीउहरुको उत्पादि योजिाको िमिुा ढाुँचा ...................................................... 35 

अिसुचूी ८ : सामदुानयक िीउ िैंक सञ्चालिका लानि आिश्यक न्यिुतम भौनतक स्रोत सामग्रीहरु .......................... 37 

अिसुचूी ९ : व्यािसानयक रुपमा सामदुानयक िीउ िैंक सञ्चालिका लानि आिश्यक भौनतक स्रोत तथा सामग्रीहरु ... 38 

अिसुचूी १० : िीउ निक्रीका लानि प्यानकंि ििे िोरामा छाप्िे तथा िोरा नभत्र राख्ि ुपिे संकेत पत्र (ट्याि) को िमिुा .... 40 

अिसुचूी ११ : अिस्था निशे्लषण तानलका (SWOT Analysis) ..................................................................... 41 

अिसुचूी १२ : समस्या स्तरीकरण िमिुा तानलका .......................................................................................... 41 

अिसुचूी १३ :  सामदुानयक िीउ िैंक सदुृनढकरणको िमिुा योजिाको ढाुँचा ......................................................... 42 
 



- 1 - 

१. परिचय 

 

१.१ पषृ्ठभूयम तथा यिकास िम 

िीउ कृनष उपज उत्पादिको एउटा आधारभतू सामाग्री तथा िंशाणिुत िणुको संिाहक हो । कृनषको आधनुिक निकाससुँिै 

िढ्दो जिसंख्याका लानि आिश्यक खाद्यान्ि आपनुतड ििड िढी उत्पादि नदिे जात तथा प्रनिनध निकास हुद ैिए । फलस्िरूप 

िढी उत्पादि नदिसक्िे नसनमत िाली तथा जातहरू मात्र खतेी ििे प्रचलि िढ्यो । यसरी आधनुिक, कृनष प्रणालीको निकास, 

खाद्य प्रणालीमा आएको पररितडि, पररिनतडत आनथडक-सामानजक पररिेश लिायत जलिाय ुपररितडिका कारणले कृषकहरूले 

सनदयौ दनेख संरक्षण, सम्िर्द्डि र खनेत िद ैआएका निनभन्ि रैथािे िाली तथा जातका िीउहरु क्रमश: लोप हुद ैिए । यद्यपी 

हालसम्म पनि नसमान्तकृत समदुाय तथा नसमान्तकृत कृषकहरुको खाद्य सरुक्षा तथा जीनिकोपाजडिको मखु्य आधार रैथाि े

िाली तथा जातहरुरहकेो छ । तसथड रैथािे िाली तथा जातहरूको पनहचाि, अनभलेखीकरण, निरन्तर संरक्षण तथा उपयोि 

प्रिर्द्डि ििुड आिश्यक छ । सामदुानयक िीउ िैंक रैथाि े िाली तथा जातहरुको संरक्षण तथा प्रिर्द्डि िद ै कृषकहरुको 

आिश्यकता िमोनजमका िीउ उत्पादि िरी सहजरूपमा उपलब्ध िराउिे पर्द्नतको रूपमा निकास भईरहकेो छ । 

निश्वमा सामदुानयक िीउ िैंकको उत्पनत्त सि ्१९८० को दशकमा भएको मानिन्छ । सिैभन्दा पनहले अनिकाको इनथयोनपया 

दशेिाट यसको सरुुिात भएको हो । त्यसपनछ सि ्१९९० को दशकमा नजम्िाब्िे, िेपाल, नफनलनपन्स, िंिलादशे, ब्रानजल र 

भारतमा सामदुानयक िीउ िैंकको निस्तार भएको हो । निनभन्ि मलूकुहरुमा रानष्िय तथा अन्तराडनष्िय िैरसरकारी संस्थाहरुको 

अििुाइमा फरक फरक िाम र उद्दशे्यका साथ स्थापिा िररए पनि लिभि सिै सामदुानयक िीउ िैंक लोपोन्मखु िाली तथा 

जातको स्िस्थािीय संरक्षण (In-situ conservation) को अिधारणामा आधाररत छ । साधारणतया सामदुानयक िीउ िैंक 

भन्िाले कृषक समहू/सहकारी/संस्थाले स्थािीय कृषकहरुका लानि आिश्यक पिे थररथररका िणुस्तरीय िीउनिजिहरु 

स्थािीय तहमा निरन्तररुपमा उपलब्ध िराउिे व्यिस्थालाई सामदुानयक िीउ िैंक भानिन्छ र यसमा मलूत: स्थािीय जातका 

िीउहरूको नियनमत उत्पादि, संरक्षण तथा नितरणमा निशेष जोड नदइन्छ (श्रषे्ठ पीताम्िर, २०७५) । 

िेपालमा य.ुएस.सी. क्यािडाको पहलमा नि.स. २०५१ सालमा लनलतपरु नजल्लाको दल्चोकीमा पनहलो सामदुानयक िीउ 

िैंकको थालिी भएको हो । तत्पश्चात तत्कानलि अन्तराडनष्िय िािस्पनतक आििंुनशक संस्था (हाल िायोभसीटी इन्टरिेशिल) 

को सहयोिमा ली-िडड र िेपाल कृनष अिसुन्धाि पररषदव्ारा सञ्चानलत इनन्सटु कायडक्रमको पहलमा िारा नजल्लाको 

कचोिाडमा सामदुानयक िीउ िैंक स्थापिा भएको हो । हाल ली-िडड अक्सफाम िेपाल एक्सि एड िेपाल आर.आर.एि. जस्ता 

िैरसरकारी संस्थाहरु सामदुानयक िीउ िैंकको निस्तारमा संलग्ि छि ्। नि.सं. २०६६ मा तत्कानलि कृनष निकास 

निदशेिालयको अििुाइमा ''सामदुानयक िीउ िैंक स्थापिा तथा सञ्चालि निदनेशका'' जारी भए पश्चाता डडेल्धरुा, 

नसन्धपुाल्चोक र ओखलढंुिा नजल्लामा त्यहाुँका नजल्ला कृनष निकास कायाडलयहरु निदनेशका िमोनजम सामदुानयक िीउ िैंक 

स्थापिा कायडमा संलग्ि भए । यो निदनेशका अिसुार १७ नजल्लाहरुमा सामदुानयक िीउ िैंक स्थापिा ििे उल्लेख िररएको 

भएता पनि केही नजल्लाहरूमा स्थापिा भएपनछ यो कायडक्रम स्थनित भयो । तर सरकारी तथा िैरसरकारी संस्थाहरुले स्थापिा 

ििड सहयोि िरेका सम्पणूड सामदुानयक िीउ िैंकहरु निरन्तर रुपमा सञ्चालि हुि भिे सकेका छैिि ्। हाल िेपालका निनभन्ि 

नजल्लाहरुमा कररि ४० सामदुानयक िीउ िैंकहरु सनक्रय रुपमा सञ्चानलत छि ्जस मध्येमा कररि १० िटा सामदुानयक िीउ 

िैंकहरु आत्मनिभडर रुपमा सञ्चालि हुि सक्िे अिस्थामा पगु्ि सफल भएका छि ्। 
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१.२ नेपालमा सामुदायिक बीउ बैंकको महत्ि 

िेपाल भौिोनलक तथा सकु्ष्म जलिाय ु निनिधताले भररपणुड दशे हो । यहाुँका खेनत योग्य जनमिहरु निनिध प्रकारका छि ् र 

जसका लानि सहुाउुँदा प्रकृनतका िणुहरु (सखु्खा सहिे, टारी खतेमा हुिे, घोल जनमिमा हुिे, सेनपलो जनमिमा हुिे, रोिनकरा 

सहिे, थोरै मलजल िरे हुिे, इत्यानद) भएका थररथररका िालीिाली तथा तीिका निशेष जातहरुको आिश्यकता पदडछ । 

यसका अलािा, स्थािीय कृषकहरुका धमडसंस्कृनत तथा रुची अिसुारका स्िाद तथा चाररनत्रक िणु भएका निनभन्ि रैथािे िाली 

तथा जातहरु कृषकहरुले पसु्तौं दनेख आफ्िा खेतिारीमा संरक्षण एिं उपयोि िद ै आएका छि ्। िहुसंख्यक कृषकहरू 

नििाडहमखुी कृनष प्रणालीमा निभडर छि ् र उिीहरुलाई आिश्यक पिे सिै प्रकारका िाली तथा जातका िीउनिजिहरु 

औपचाररक िीउ प्रणालीिाट उपलब्ध हुि सक्िे अिस्था छैि । मखु्य िालीहरु कै हकमा पनि धेरै ग्रामीण तथा सािा कृषकहरु 

औपचाररक िीउ प्रणालीको पहुुँच भन्दा धेरै िानहर छि ्। अको अथडमा भन्ि ुपदाड, दशेको समग्र कृनष प्रणालीको ठुलो नहस्सा 

रैथाि ेएिं स्थािीय िालीिाली तथा नतिका जातहरुमा िै निभडर रहकेो अिस्था छ । िीउ प्रणालीको सन्दभडमा पनि औपचाररक 

भन्दा अिौपचाररक िीउ प्रणालीले ठुलो नहस्सा (कररि ८०%) ओिटेको छ । तथापी, अिौपचाररक िीउ प्रणालीले 

अिसुन्धाि तथा निकासमा त्यनत्त प्राथनमकता िपाएको अिस्था छ । त्यसैिरी ग्रामीण क्षेत्रिाट शहरी क्षेत्रमा िसाईसंराई, 

िैरकृनष पेशामा अिसरको नसजडिा, आधनुिक खनेतमा उन्ित तथा हाईनब्रड जातहरुको िढ्दो प्रयोि, खाद्य शैलीमा आएको 

पररितडि लिायत आम उपभोक्तामा चेतिाका कमीका कारण धेरै स्थािीय िाली तथा जातहरु हराउिे क्रममा छि ्। कनतपय 

जातहरु हराई सकेका छि ्भिे कनतपय लोपोन्मखु अिस्थामा छि ्। निशेष िरर उच्च पहाडी तथा नहमाली क्षेत्रमा खनेत हुिे 

रैथािे िालीहरु जस्तै नचिो, काििुो, लटे्ट, उिा, जौ, फापर, नसनम, नचसो सहिे धाि, कोदो, जिेुलो, तरुल, नपडाल,ु सखरखण्ड, 

जस्ता िालीहरुिाट नजनिकोपाजडि ििड िसनक कृषकहरु िैदनेशक रोजिारीमा िा स्िदशेमै अन्य श्रममा लाग्दा जग्िा िाुँझो रहिे 

क्रम िढेको छ भिे तराई तथा उिडर जनमि भएका उपत्यकाहरुमा रैथािे भन्दा उन्ित एिं हाईनब्रड जातहरुकै िाहुल्यता छ । 

यस्तो अिस्थामा िहुसंख्यक कृषकहरुलाई आिश्यक पिे थररथररका रैथािे जातका िीउनिजिहरूको संरक्षण, िीउ उत्पादि 

तथा नितरण िद ैअिौपचररक िीउ प्रणालीको निरन्तर प्रिर्द्डिका लानि सामदुानयक िीउ िैंक एक प्रभािकारी पर्द्नत हो । साथै 

कृषक समदुायलाई आिश्यक पिे निनभन्ि िालीका उन्ित िीउनिजिहरु स्थािीय स्तरमा िै उत्पादि िरर सिडसलुभ रुपले 

निक्रीनितरणका लानि पनि सामदुानयक िीउ िैंक प्रभािकारी मानिन्छ । त्यसका साथै, लोपोन्मखु अिस्थामा पिुेका रैथािे 

िालीिाली, धमडसंस्कृनतसंि जोनडएका िालीहरु लिायत त्यससंि सम्िनन्धत ज्ञाि तथा नशपहरुको अनभलेखीकरण, संरक्षण र 

प्रिर्द्डि मा प्रत्यक्ष भनूमका खले्दछ । निनभन्ि िीउ तथा स्थािीय उत्पादिको िजारीकरण माफड त स्थािीय कृषकहरुको 

जीनिकोपाजडि सधुारका लानि पनि सामदुानयक िीउ िैंकले सकारात्मक भनूमका खले्दछ । त्यसै िरर सामदुानयक िीउ िैंकले 

स्थािीय स्तरमा कृनष आििंुनशक स्रोतको संरक्षक संस्थाको भनूमका नििाडहिद ैकृषकहरुका हकअनधकार सनुिनश्चत ििड िहस 

पैरिीका साथै कृषकहरुको क्षमता निकासमा समेत उलेख्य भनूमका खले्ि सक्दछ । 

 

१.३ सामुदायिक बीउ बैंकका मुख्ि उदे्दश्िहरू 

सामदुानयक िीउ िैंकको मखु्य उद्दशे्य भिेको स्थािीय कृनष जैनिक निनिधताको नदिो संरक्षण तथा उपयोनिता माफड त स्थािीय 

र रैथािे िाली तथा जातहरुको संरक्षण र प्रिर्द्डि िरर सिडसलुभ ििाउि,ु मौनलक िाली र जातको निकासमा टेिा परु् याउि ुर 
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स्थािीय स्तरमा उपयकु्त र िणुस्तरीय िीउ-निजिहरुको पहुुँच िनृर्द् माफड त खाध्य तथा पोषण सरुक्षामा टेिा परु् याउि ु हो । 

यसको प्रकार, लक्ष्य तथा आिश्यकता अिसुार सामदुानयक िीउ िैंकको थप उद्दशे्यहरु निम्ि िमोनजमका हुि सक्दछि:्  

• स्थािीय कृनष जैनिक निनिधताको पनहचाि, अनभलेखीकरण तथा त्यसंि सम्िनन्धत ज्ञाि तथा नशपहरुको आदाि-प्रदाि 

ििुड, 

• स्थािीय कृनष जैनिक निनिधता र निशेष िरर लोप हुिलािेका स्थािीय तथा रैथािे िालीिाली तथा जातहरुको यथा-

स्थािीय संरक्षण ििुड एिं पर-स्थािीय संरक्षणमा सहयोिी भनूमका नििाडह ििुड,  

• िीउ उत्पादि कायडक्रम सञ्चालि िरी स्थािीय कृषकहरुलाई आिश्यक पिे थरर-थररका िालीिालीहरुका रैथािे तथा 

उन्ित जातका िीउनिजिहरुसलुभ रुपले निक्री नितरण तथा साटा-साटको प्रिन्ध नमलाउि,ु 

• समदुाय स्तरमा सरुनक्षत िीउ भण्डारण सेिा प्रदािििुडका साथै प्राकृनतक प्रकोप िा आपतकानलि अिस्थामा िीउहरु 

उपलब्ध िराउि,ु 

• िालीका उत्कृष्ट स्थािीय जातहरु पनहचाि िरर जात दताड माफड त उक्त जातको िैधानिक िीउ प्रणालीको निकास ििुड िा ििड 

सहयोिी भनूमका खले्ि,ु  

• सामदुानयक िीउ िैंकमा आिद्द कृषक सदस्यहरुको िणुस्तरीय िीउ उत्पादि, भण्डारण तथा ब्यिास्थापिका लानि 

उपयोिी प्रानिनधक क्षमता िनृर्द् िद ैिीउनिजि तथा स्थािीय कृनष उत्पादिहरुको िजारीकरण माफड त आय-आजडिमा टेिा 

परु् याउि ुर  

• कृनष जैनिक निनिधताको संरक्षक संस्थाको भनूमका खले्द ै िीउमा कृषक अनधकारका लानि िहस पैरिी ििुड तथा 

आििंुनशक स्रोतको उपयोििाट प्राप्त लाभांशको िाुँडफाुँडका लानि समदुाय स्तरमा आधार तयार पािुड । 

 

१.४ सामुदायिक बीउ बैंकका प्रकारहरु 

सामदुानयक िीउ िैंकहरूको िीउ संरक्षण तथा उत्पादि कायड सञ्चालिको प्रकृती हरेी प्रमखु २ प्रकारमा ििीकरण ििड 

सनकन्छ;  

क) स्थािीय िाली तथा जातहरुका िीउनिजिहरुको अनभलेखीकरण र संरक्षण मात्र ििे सामदुानयक िीउ िैंक र  

ख) स्थािीय लोपोउन्मखु िाली तथा जातहरुको संरक्षण, रैथािे/स्थािीय जातहरुको िीउ उत्पादिका साथै स्थािीय स्तरमा 

लोकनप्रय उन्ित जातहरुको पनि िीउ उत्पादि तथा निक्री नितरण ििे सामदुानयक िीउ िैंक । 

यस िाहके, उन्ित िीउहरुको मात्र उत्पादि तथा निक्री नितरण ििे समहू/संस्था/सहकारीलाई पनि कनहले काहीं सामदुानयक 

िीउ िैंकको ििडमा राख्िे िरेको पाईन्छ । तर स्थािीय तथा रैथािे िाली र जातहरुको संरक्षणको कायड िििे त्यस्ता संस्थालाई 

सामदुानयक िीउ िैंक मान्ि सनकंदिै । नकिभि,े सामदुानयक िीउ िैंकको मलु ममड भिेको स्थािीय िाली तथा जातहरुको 

संरक्षण र प्रिर्द्डि ििुड हो । स्थािीय कृनष जैनिक निनिधताको संरक्षणको पाटो िसमेटी उन्ित जातका िीउनिजिहरुको मात्र 

उत्पादि तथा निक्री नितरण ििे संस्थालाई समदुायमा आधाररत िीउ उत्पादक समहू/संस्था/सहकारी िा िीउ कम्पिी िा अन्य 

कुिै िाम नदि ुउनचत हुन्छ । 



- 4 - 

सामदुानयक िीउ िैंक सञ्चालिका क्रममा निनभन्ि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष खचडहरू हुिे हुुँदा नियनमत र भरपदो आनथडक स्रोतको 

आिश्यकता पदडछ ।जसका लानि हरेक सामदुानयक िीउ िैंकलाई आनथडक रूपमा सिल र आत्मनिभरड ििाउि ु अनत 

आिश्यक हुन्छ । सामदुानयक िीउ िैंक नदिो रुपमा सञ्चालि हुि सहयोनि संस्थाहरुिाट प्राप्तहुिे सहयोिका साथसाथै आफ्िै 

आम्दािीका स्रोतहरु पनि हुि अनत आिश्यक छ । अत: दोस्रो प्रकारको सामदुानयक िीउ िैंकको अिाधरणालाई थोरै 

पररमानजडत िरर सामदुानयक िीउ िैंक सञ्चालि ििड सके अझ प्रभािकारी हुिसक्िे दखे्न्छ । जस अिसुार स्थािीय तथा उन्ित 

िीउनिजिहरुका साथै स्थािीय िालीका निनभन्ि उत्पादिहरुको संकलि, प्रशोधि तथा िजारीकरण िरर स्थािीय कृषकहरुको 

आयआजडि िनृर्द्का साथै उक्त िालीहरु खेनतिररिे क्षेत्र निस्तार िद ै संरक्षणमा समेत टेिा परु् याउि सक्दछि ्। व्यिसायिाट 

भएको मिुाफाको केही प्रनतशत लोपोन्मखु रैथािे िालीहरुको संरक्षण ििड, सामदुानयक िीउ िैंकको प्रशाशनिक तथा कमडचारी 

खचड जटुाउि तथा लिािी कोषहरु िनृर्द् ििड उपयोि ििड सक्दछि ्। िेपालको सन्दभडमा नदिो रुपमा सामदुानयक िीउ िैंक 

सञ्चालिका लानि दोस्रो प्रकारको सामदुानयक िीउ िैंक उपयकु्त दनेखन्छ । हाल आत्मनिभडर हुद ै िएका सामदुानयक िीउ 

िैंकहरु यसै नदशातफड  अग्रसर हुुँद ैआएका छि ्। 
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२. सामुदाययक बीउ बैंक स्थापना तथा सञ्चालन प्रयिया 
 

सामदुानयक िीउ िैंक स्थापाि ििे कृषक समहू, सहकारी िा संस्था र सहयोि ििे सरकारी िा िैरसरकारी निकाय सिैले कृनष 

निकास सम्िन्धी सञ्चालि िररिे अन्य नक्रयाकलाप र सामदुानयक िीउ िैंक नितान्त फरक हुि ्भन्िे कुरा िझु्ि ुजरूरी छ । 

सामदुानयक िीउ िैंक सञ्चालि एउटा सहभानितामलूक पद्दनत हो जसलाई कुिै एक िैधानिकता प्राप्त स्थािीय सामदुानयक 

समहू/संस्था/सहकारीले सञ्चालि ििड सक्दछि ्। यो एउटा अल्पकानलि नक्रयाकलाप मात्र िभई नदघडकानलि सोंच र लिािी 

सनहतको संस्थाित प्रणालीको निकास हो । सामदुानयक िीउ िैंक सञ्चालिका लानि कनम्तमा पनि ३ दनेख ५ िषडको समय 

आिश्यक पदडछ भिे पणूड रुपमा आत्मनिभडर भई सञ्चालि हुि ५ दनेख ८ िषड लाग्दछ । सामदुानयक िीउ िैंक स्थापिा भन्दा 

पनि यसको नदिो सञ्चालि प्रमखु पक्ष हो जसका लानि संलग्ि सिै सदस्यहरुको निरन्तर लिाि, एक्यिर्द्ता र धैयडताको 

आिश्यकता पदडछ । समदुायको पणूड सहमनत र सहभानिता सनहत क्रमिर्द् क्षमता निकास, उनचत स्रोत साधिको पररचालि र 

आिश्यक लिािी िररए मात्र एउटा सफल सामदुानयक िीउ िैंक स्थापिा सम्भि छ । सामदुानयक िीउ िैंक स्थापिा िदाड निम्ि 

आधारभतू चरणहरु अपिाउि आिश्यक छ :  

 

२.१ सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गनाका लायग उपिुक्त पायलका तथा समुदािको छनोट 

िेपालको िहुमलु्य रैथािे िाली तथा जातहरूको यथास्थािीय संरक्षण तथा उपयोि प्रिर्द्डिका लानि शहरी क्षेत्र िाहकेका सिै 

स्थािीय निकायमा एक िा एक भन्दा िढी सामदुानयक िीउ िैंक आिश्यकता पदडछ । तर प्राथनमकताका आधारमा 

सामदुानयक िीउ िैंक स्थापिा िदाड स्थािीय िाली र जातहरुको निनिधता धेरै भएको िा पाइिे स्थािीय निकाय तथा समदुाय 

पनहलो प्राथनमकता नदएर छिोट ििुड पदडछ । यस्तो समदुायका मानिसहरूको खाद्य सरुक्षा, पोषण र जीनिकोपाजडि मलुत: रैथािे 

िाली तथा अिौपचाररक िीउ प्रणालीमा निभडर हुन्छ तर सामनजक पररितडि तथा प्राकृनतक प्रकोपका दृनष्टले रैथािे िाली तथा 

जातहरू जोनखमयकु्त अिस्थामा रहन्छ । दोस्रो प्राथनमकता निकासको दृनष्टकोणले नसमान्तकृत स्थािीय निकाय तथा समदुाय 

छिोट ििुड उपयकु्त हुन्छ । नसमान्तकृत समदुायमा सामदुानयक िीउ िैंक माफड त निनिधता िढाउि र निनिधतायकु्त खेनत प्रणाली 

तथा उत्पादि निनिनधकरण तथा कृनष प्रनिनधहरुको प्रसार ििड सनकन्छ ।  

 

२.२ सरोकारिाला यनकािहरूयबच छलफल तथा सहमती 

सामदुानयक िीउ िैंक स्थापिाका लानि छिोट िररएको स्थािीय निकाय तथा समदुायमा कायडरत कृषक समहू, सहकारी, 

संघसंस्था तथा अन्य सरोकारिाला निकाय िीच सामदुानयक िीउ िैंकको आिश्यकता तथा महत्ि र सान्दनभडकताको िारेमा 

छलफल िरेर राय-सझुाउ नलिपुदडछ । सामदुानयक िीउ िैंक एक सहभानिता मलूक प्रनक्रया भएकाले यसमा सिैको पणूड 

सहमनत र सहभानिताको निनश्चता हुि ुपदडछ । सामदुानयक िीउ िैंकको महत्ि, त्यस क्षेत्रमा यसको सान्दनिडकता, यसको उद्दशे्य, 

प्रारूप, व्यिस्थापिका पाटाहरूका िारेमा निस्ततृ छलफल र सहमनत आिश्यक पदडछ । यसक्रममा कृषकहरुको 

जीनिकोपाजडिमा स्थिीय जैनिक निनिधताको भनूमका, खनेत प्रणालीमा रैथािे िाली तथा िीउहरुको महत्ि, जलिाय ुपररितडि 

अिकुुलि, स्थािीय िीउ प्रणालीका चिुौती तथा अिकुुलिका अिसरहरुका िारे अिित िराउि ु अनत आिश्यक हुन्छ । 



- 6 - 

यसिाट सामदुानयक िीउ िैंक स्थापिा तथा सञ्चालि ििड स्थािीय स्तरका सरकारी तथा िैर सरकारी संस्था तथा कृनष 

सहकारीको अहम भनूमका हुिे भएकाले उिीहरुको सहमनत र सहभानिताको महत्िपणूड हुन्छ ।  

 

२.३ कृयष सहकारी संस्था चिन िा गठन  

हाल सम्म िेपालमा सामदुानयक िीउ िैंक दताडका लानि छुटै्ट काििुी संरचिा ििेको छैि । अत: सामदुानयक िीउ िैंक स्थापिा 

ििे निणडय पश्चात यसको स्थापिा तथा सञ्चालिका लानि सञ्चालिमा रहकेा कृनष सहकारी संस्थाहरूको निनश्चत मापदण्ड 

अिसुार अिस्था निशे्लषण िरी उपयकु्त कृनष सहकारी संस्था चयि ििुड पदडछ । यस प्रनक्रया अिसुार कुिै  पनि सहकारी संस्था 

चयि हुििसकेको खण्डमा ियाुँ सहकारी िठि प्रनक्रया अनघ िढाउि ुपदडछ । यस अनघ स्थापिा िररएका केही सामदुानयक िीउ 

िैंकहरू नजल्ला प्रशासि कायाडलयमा संस्था दताड िरी सञ्चालि िररएको भएता पनि हाल आएर सहकारी संस्थाले िै 

सामदुानयक िीउ िैंक सञ्चालि ििुड उपयकु्त हुन्छ भन्िे नशकाई रहकेो छ । सहकारी संस्थाले सामदुानयक िीउ िैंक सञ्चालि 

िदाड िीउको व्यािसानयक कारोिार ििड सहज हुन्छ ।  

 

२.४ संस्थागत क्षमता यिकास  

सामदुानयक िीउ िैंक सञ्चालिका लानि अको महत्िपणूड खड्ुनकलो भिेको सामदुानयक िीउ िैंक सञ्चालक सहकारीको 

व्यिस्थापि सनमनत, सदस्य र कमडचारीहरूको क्षमता निकास ििुड हो । सामदुानयक िीउ िैंक सञ्चालि ििड आिश्यक 

प्रशानसिक, प्रानिनधक तथा व्यिसानयक ज्ञाि र सीपको निकास ििडका लानि तानलम, भ्रमण र छलफलहरू आयोजिा ििुड 

पदडछ । यी तानलमहरू सामदुानयक िीउ िैंक व्यिस्थापि, स्िस्थािीय जैनिक निनिधता संरक्षण तथा उपयोि, रैथािे िालीको 

िीउ तथा उपज िजारीकरण, िणुस्तररय िीउ उत्पादि, िीउ प्रशोधि, िीउ प्रमानणकरण तथा भण्डारण सम्िन्धी प्रानिनधक 

नशप निकास, जातीय सधुार एिं दताड प्रनक्रयािारे अनभमनुखकरण र संस्थाित निकास जस्ता निषयिस्तहुरुमा केनन्रत हुि 

पदडछ । तानलम पश्चात सामदुानयक िीउ िैंकसुँि सम्िनन्धत िाली र जातको पनहचाि, अनभलेख, िीउ संकलि, िीउ उत्पादि, 

निक्रीनितरण, औजार तथा भौनतक संरचिा निकास जस्ता पक्षहरू समेटेर समय तानलका र नजम्मेिारी िाडुँफाुँड सनहतको 

कायडयोजिा तयार पािुड पदडछ । यसरी तयार पाररएको कायडयोजिालाई मािडदशडक दस्तािेजका रूपमा नलई सोही योजिा अिरुूप 

सामदुानयक िीउ िैंक स्थापिा तथा सञ्चालि कायडलाई अनघ िढाउि ुपदडछ ।  

 

२.५ रैथाने बाली तथा जात पयहचान, अयभलेयखकरण  

पनहलो चरणको तानलम, छलफल तथा अनभमखुीकरण पश्चात सामदुानयक िीउ िैंकको कायड क्षेत्र नभत्र कुि कुि रैथािे िाली 

तथा स्थािीय जातहरू के कनत छि,् कुि अिस्थामा छि ्भन्िे कुरा पनहचाि िरी टोल-टोलमा िएर जािकारी संकलि ििुड 

पदडछ । यसरी संकलि िररएको जािकारी निशे्लषण िरी सामदुानयक िीउ िैंकको कायडक्षेत्र नभत्र उपलब्ध रैथािे िाली तथा 

जातहरुलाई सामदुानयक कृनष जैनिक निनिधता अनभलेख (Community Agrobiodiversity Register: CAR) 

(अिसुचूी १) मा अनभलेनखकरण ििुड पदडछ र त्यसै सचूीका आधारमा सामदुानयक िीउ िैंकमा स्रोत िीउ संकलि योजिा 

तयारी ििुड पदडछ । त्यसैिरी उक्त सचूीका आधारमा रैथािे िाली तथा जातहरु के कस्तो अिस्थामा छि ्भिेर निशे्लषणका लानि 

चार ििड निशे्लषण (Four Cell Analysis) (अिसुचूी २), निनध अपिाउि सनकन्छ ।  
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२.६ स्रोत बीउ संकलन तथा भण्डारण  

सामदुानयक िीउ िैंकको कायडक्षेत्र नभत्र उपलब्ध रैथािे िाली तथा जातहरू पनहचाि र अनभलेनखकरण पश्चात त्यस उपरान्त 

पाक्िे िालीको स्रोत िीउ क्रमश: संकलि ििुड पदडछ । यसरी िीउ संकलि िदाड कम्तीमा अिसुचूी ५ अिसुारको पररमाण हुि ु

पदडछ भिे अिसुचूी ३ अिसुारको पासपोटड डाटा नििरण पनि िीउसुँि ैसंकलि ििुड पदडछ । स्रोत िीउ संकलि िररसके पश्चात 

राम्रोसुँि सकुाउिे र केलाउिे काम िरी िाली अिसुार सरुनक्षत भण्डारणका लानि हािािन्द (Air Tight) हुिे िट्टा, िोरा िा 

िोतलहरुमा अिसुचूी ६ मा नदएको ट्यािको िमिूा अिसुार िीउ िारेको जािकारी खलुाएर राख्ि ुपदडछ । िीउको पररमाण 

अिसुार िीउ भण्डारण कोठा तथा काठ िा नस्टलका रयाक यस अनघ िै व्यिस्था िररसकेको हुि ुपिेछ । शरुुिाती चरणमा 

सहकारीको आफ्िै भिि िभएमा कोठा भाडामा नलएर पनि िीउ भण्डारण ििड सनकन्छ ।  

   

२.७ यिस्ततृ कािा िोजना यनमााण तथा कािाान्ििन 

सामदुानयक िीउ िैंक नदघडकानलि नक्रयाकलाप हो, यो केही नदि िा केही िषडका लानि होइि । अत: सामदुानयक िीउ िैंक 

शरुुिात िदाड योजिािद्द ढंिले अनघ िढ्ि ुपदडछ । यसरी योजिा ििाउुँदा ध्याि नदिपुिे कुराहरू हुि,् क) भिि निमाडणका लानि 

जग्िा व्यिस्थापि, ख) भौनतक संरचिा निमाडण तथा अन्य सामग्री व्यिस्थापि, ि) रैथािे िालीको संरक्षण, िीउ उत्पादि तथा 

िजारीकरण, घ) रैथािे िालीमा आधाररत खाद्यान्ि उत्पादि तथा िजारीकरण, ङ) रैथािे िीउको दताड, च) उन्ित िीउ उत्पादि 

तथा िजारीकरण, छ) सामदुानयक िीउ िैंकको व्यिसानयक योजिा र ज) सामदुानयक िीउ िैंक सञ्चालिका लानि कमडचारी 

व्यिस्थापि, आनद । यसरी तयार पाररएको कायडयोजिा आिश्यकता अिसुार पररमाजडि िद ैलैजाि ुपदडछ । कायडयोजिा तयार 

िदाड सामदुानयक िीउ िैंक सम्िन्धी अिभुिी व्यनक्तहरुको सहयोिमा तयार पािुड पदडछ भिे उपलब्ध स्रोत साधिलाई पनि 

उनत्तकै ध्याि नदि ुपदडछ । कायडयोजिा कायाडन्ियिमा आइसकेपनछ मानसक / आिनधक िैठकहरूमा सनमक्षा तथा पररमाजडि 

िद ै काम ििुड पदडछ । सहयोिी संस्थाहरूको अििुाईमा कायडयोजिा निमाडण तथा कायाडन्ियि िदाड सिै चरणमा सनम्िन्धत 

कृषक, कमडचारी, व्यस्थापि सनमनत र सदस्यहरूलाई समािेश िराउि ुपदछड । यनद त्यसो ििररए सहयोिी संस्था रहुन्जेल मात्र 

सामदुानयक िीउ िैंक सञ्चालिमा रहिे र निस्तारै निनस्क्रय हुिे जोनखम रहन्छ । 

 

२.८ गुणस्तरीि बीउ उत्पादन तथा व्ििस्थापनका लायग क्षमता यिकास 

सामदुानयक िीउ िैंकको मखु्य काम िणुस्तरीय िीउमा कृषकहरूको पहुुँच िनृर्द् िराउि ु हो । त्यसकारण िणुस्तरीय िीउ 

उत्पादि, प्रशोधि तथा निक्री-नितरणमा सामदुानयक िीउ िैंक सञ्चालक सहकारी/संस्थाले निशेष ध्याि नदि ुपदडछ । उन्ित 

जातको िीउ उत्पादि तथा िजारीकरणका लानि िणुस्तर नियन्त्रण तथा प्रमानणकरण िदाड तोके िमोनजम काििुी प्रकृया परुा 

ििुड पदडछ । िैधानिक रुपमा उन्ित जातको िीउ उत्पादि तथा िजारीकरणका लानि इजाजत पत्रको आिश्यकता पदडछ । यसका 

लानि सामदुानयक िीउ िैंक सञ्चालक सहकारीले सम्िनधत नजल्लाको कृनष ज्ञाि केन्र िा नजल्ला कृनष निकास 

कायाडलयसुँि समन्िय ििुड पदडछ । इजाजतका लानि पनि तानलम नलएर परीक्षामा उतीणड हुिपुछड । यसको अनतररक्त िणुस्तरीय 

िीउ उत्पादिका लानि िीउ उत्पादक कृषक दनेख नलएर व्यिस्थापि सनमनतका सदस्यहरुको पनि प्रानिनधक क्षमता निकास 

ििुड अनििायड हुन्छ । यस अन्तिडत िाली निशेष िणुस्तरीय िीउ उत्पादि तानलम, सरुनक्षत िीउ भण्डारण तथा ब्यिस्थापि 

तानलम, िीउनिजि प्रमानणकरण प्रनक्रया सम्िन्धी तानलम आनदको आयोजिा ििुड पदडछ ।  
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२.९ सहकािा तथा साझेदारी 

सामदुानयक िीउ िैंक नितान्त प्रानिनधक निषयमा हो भिे यसले कारोिार ििे िस्त ुअथाडत ्िीउ निकै संिेदिशील हुन्छ । । 

अथाडत सामदुानयक िीउ िैंकलाई सफलरूपमा सञ्चालिका लानि प्रानिनधक दक्षता र पयाडप्त आनथडक सहयोिको जरूरी 

हुन्छ । अत: सामदुानयक िीउ िैंकका लानि आिश्यक प्रानिनधक, भौनतक तथा आनथडक स्रोत व्यिस्थापिका लानि स्थािीय 

स्तरका सरोकारिाला निकायहरु जस्तै कृनष अिसुन्धाि तथा निकासको क्षेत्रमा काम ििे सरकारी तथा िैरसरकारी संस्थाहरू, 

स्थािीय सरकार, िीउ व्यिसायी, कृनष नशक्षासुँि सम्िनन्धत शैनक्षक संस्था आनदसुँि समन्िय तथा सम्िन्ध स्थानपत ििुड अनत 

आिश्यक छ ।यसिाट आिश्यक श्रोत पररचालि ििड तथा प्रानिनधक सेिा प्राप्त ििड सहज हुन्छ र सामदुानयक िीउ िैंक 

सञ्चालि ििड सहज हुन्छ । सामदुानयक िीउ िैंकले संघीय, प्रादनेशक तथा स्थािीय तहमा कृनष जैनिक निनिधता संरक्षण तथा 

स्थािीय िाली प्रिर्द्डि माफड त पोषण तथा खाद्द सरुक्षाको साथै कृषक अनधकार सनुिश्चत ििे लक्ष्य प्रानप्तमा िनतजामखुी 

सहकायड तथा साझेदारीको भनूमका नििाडह ििड सक्दछ् भिे सरोकारिाला निकायहरूले स्थािीय स्तरमा सामदुानयक िीउ 

िैंकलाई आिश्यक पिे आनथडक, भौनतक तथा प्रानिनधक सहयोिहरु उपलध िराउि सक्दछि । 

  

२.१० यदगोपनाका लायग आन्तररक श्रोत यिकास तथा व्ििस्थापन 

सफल सामदुानयक िीउ िैंक स्थापिा तथा सञ्चालिको अनन्तम चरण भिेको यसलाई नदिोरूपमा स्िचानलत संस्थाको रूपमा 

स्थानपत ििुड िै हो । समग्र रूपमा कुरा िदाड स्थानपत सामदुानयक िीउ िैंकले संस्थाित नहसािले सिल रहद ैआनथडक रूपमा 

आफ्िो सञ्चालि खचड आफै धान्ि सक्िे हुिकुा साथै संलग्ि कृषकहरूको िीउ तथा उत्पादिहरुलाई उनचत िजाररकरणको 

व्यिस्थापि ििड सक्ि ु पदडछ । यसका लानि सामदुानयक िीउ िैंक र यसमा लाग्िे कृषकहरूलाई संरक्षण, उत्पादि तथा 

िजाररकरणको लानि आिश्यक पूुँजीव्यिस्थापि ििुड पदडछ । यसका लानि सरोकारिाला निकायहरुको सहयोि तथा 

परामशडको आिश्यकता पदडछ । 

सामदुानयक िीउ िैंकको नदिो सञ्चालिका लानि मखु्य िरर दइु प्रकारका कोषहरु क) िीउ पूुँजी कोष र ख) सामदुानयक 

जैनिक निनिधता व्यिस्थापि कोष निकै उपयोिी सानित भएका छि ् (श्रेष्ठ र रािा, २०१८) । जसको संनक्षप्त नचिारी 

निम्िािसुार छ: 

क) बीउ पूूँजी कोष (Seed Fund): िीउ पूुँजी कोष संस्थाको कारोिार सहजीकरण तथा आनथडक स्रोत िनृर्द्का लानि 

पररचालि िररिे तर कनहले पनि खचड भएर िजािे एउटा चलायमाि अक्षय कोष हो (श्रेष्ठ, २०७५) । यो कोष सामदुानयक िीउ 

िैंकका सदस्य कृषकहरुले उत्पादि िरेका िीउ तथा खाद्यान्ि खररद ििड प्रयोि िररन्छ र िीउ तथा खाद्यान्िको निक्री पश्चात 

खचड भएको रकम पिु: िीउ पूुँजी कोषमा िै जम्मा िररन्छ । यसको पररचालििाट आनजडत मिुाफा संस्थाित निकास, 

सामदुानयक िीउ िैंकको प्रशासनिक खचड, कमडचारीको तलि िा सोनह कोषमा रकम िनृर्द्का लानि संस्थाको नियमअिसुार 

प्रयोि ििड सनकन्छ । सामदुानयक िीउ िैंक स्थापिा ििड पहल ििे/सहजीकरण ििे सरकारी िा िैर-सरकारी निकायले यो कोष 

स्थापिाका लानि कृषक संस्थालाई आनथडक सहयोि ििुड पदडछ । यस िीउ पजुी कोषमा रकम यनत िै हुि ुपछड भन्िे िभए पनि 

कृषक संस्था िा िीउ िैंकले िीउ तथा उत्पादि कारोिार ििडका लानि आिश्यक पिे पेश्की रकम नदि िा प्राथनमक लिािी 

खचडहरु धान्ि सक्िे पररमाण हुि ु पदडछ । स्रोतको उपलब्धता हरेी िीउ पूुँजी कोषमा रु. ५ लाखसम्म रकम राख्ि सके 

सामदुानयक िीउ िैंकलाई िीउको कारोिार ििड सहज हुन्छ । 
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ख) सामुदायिक जैयिक यियििता व्ििस्थापन कोष (Community Biodiversity Management Fund): यो 

कोष एउटा घमु्ती कोषको अिधारणामा सञ्चानलत हुिे लिािी कोष हो । यस कोषको रकम सामदुानयक िीउ िैंक िा िीउ 

िैंक सञ्चालि ििे संस्थाका सदस्यहरु िीच कृनषमा आधाररत आम्दािीमलूक नक्रयाकलापहरु सञ्चालिका लानि सहुनलयत 

ऋणको रुपमा पररचानलत िररन्छ (श्रेष्ठ, २०१८) । सामदुानयक िीउ िैंकमा आिर्द् मनहला, दलीत तथा निपन्ि ििडका 

सदस्यहरुलाई प्राथनमकता नदई प्रचनलत ब्याज दर भन्दा केही सहुनलयत (िानषडक ६ प्रनतशत) दरमा यो कोषको रकम ऋण 

लिािी िररन्छ । ऋणी सदस्यले सहुनलयत दरमा ऋण पाए िापत कुिै एक िा एक भन्दा िढी स्थािीय िाली/जातको खतेी िा 

िीउ उत्पादि ििुड पदडछ । यस्तो तररकाले स्थािीय जैनिक निनिधता संरक्षणमा पनि यो कोषले प्रत्यक्ष भनूमका खले्ि सक्दछ । 

ऋण पररचालिका लानि आिश्यक िीनत-नियम र प्रनक्रयाहरु “कोष पररचालि निदनेशका” ििाएर ििुड पदडछ । यसरी कोष 

पररचालि माफड त एकानतर सदस्य कृषकको आयआजडि िनृर्द्मा टेिा पगु्दछ भिे अको तफड  ब्याजआम्दािीिाट संस्था 

सञ्चालि तथा जैनिक निनिधता संरक्षणका लानि आिश्यक पिे आनथडक स्रोतको व्यिस्था हुन्छ । सामान्यतया यस कोषको 

आम्दािीको कनम्तमा पनि २०% रकम स्थािीय िाली तथा जातहरुको िीउ संरक्षण, िीउ उत्पादि र नितरणमा प्रयोि ििुड 

पदडछ भिे िाकी रकम संस्थाको निणडय अथिा निदनेशकाले निनदडस्ट िरे िमोनजम संस्था सञ्चालि अथिा कोष िनृर्द्मा खचड 

ििड सनकन्छ । 

कोष पररचालिका साथसाथै, स्थािीय तथा उन्ित जातका िीउनिजिहरुको ब्यापार र स्थािीय उत्पादिहरुको निक्री 

नितरणिाट भएको आम्दािीले पनि सामदुानयक िीउ िैंक व्यिस्थापि तथा सञ्चालिमा टेिा परु् याउि सक्दछ । िीउ तथा 

कृनष उपजको व्यिसायिाट भएको मिुाफाको केही प्रनतशत रकम सामदुानयक िीउ िैंक सञ्चालि, कृनष जैनिक निनिधता 

संरक्षण तथा संस्थाको आन्तररक कोष िनृर्द्मा जािे प्रनक्रयाको निकास ििुड पदडछ जसले िदाड संस्था नदिो रुपमा सञ्चालि हुि 

मद्दत पगु्दछ । 
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३. सामुदाययक बीउ बैंक स्थापना ि सञ्चालनका लायि 

पुिा िनुुपने आधािभूत मापदण्डहरु 

 

सामदुानयक िीउ िैंक स्थापिा तथा सञ्चालिका लानि केही न्यिुतम आिश्यकताहरु हुन्छि ्जिु सरुुिाती अिस्था दनेखिै 

पररपनूतड िद ै जाि ु पिे हुन्छ । निशेष िरर काििुी मलू्यमान्यताहरु, स्रोत सामग्री, पिूाडधार लिाएत प्रानिनधक क्षमताहरु यस 

अन्तिडत पदडछि ्। सामदुानयक िीउ िैंकको निनशष्ठ उरे्द्स्यहरु अिसुार पनि कनतपय पिूाडधारहरु स्थापिाकाल दनेख िै 

अपररहायड हुन्छि ् भिे कनतपय क्रिर्द् रुपमा आिश्यकता अिसुार निकास िद ै लािपुिे खालका हुन्छि ्। िीउ िैंक 

सञ्चालिका क्रममा पनि उपलब्ध स्रोत-साधिको समनुचत प्रयोि, कायड सचालि योजिा तथा सम्पादि क्षमता, िैनतक 

नजम्मिेारी लिाएत सम्िनन्धत निकायहरु संिको समन्िय तथा सहकायडको सन्तलुि पनि अनत आिश्यक छ । यस संि 

सम्िनन्धत केही आधारभतू निषयहरु निम्िािसुार छि ्:  

 

३.१ बीउ बैंक स्थापना तथा सञ्चालनका लायग आिश्िक न्िूनतम पूिाािारहरु 

क. संस्थागत कानुनी िैिायनकता: कुिै पनि सहयोिी सरकारी एिम िैर सरकारी संस्थाले सहयोि तथा सहकायड ििड 

िैधानिक संस्था/सहकारी िै चानहिे हुन्छ तसथड सामदुानयक िीउ िैंकले िैधानिकता प्राप्तििुड अपररहायड हुन्छ । हाल सम्मकको 

िीनतित व्यिस्थामा सामदुानयक िीउ िैंकलाई एउटा छुटै्ट संस्थाको रुपमा िैधानिकता नदिे िा दताड ििे प्रािधािको व्यिस्था 

छैि तसथड, सामदुानयक िीउ िैंक सञ्चालि ििे स्थािीय संस्था िा सहकारी प्रचनलत काििु िमोनजम सम्िनन्धत निकायमा 

(सहकारी भए नडनभजि सहकारी तथा सम्िनन्धत पानलकामा िा संस्था भए नजल्ला प्रशाशि कायाडलयमा र समाज कल्याण 

पररषदमा) दताड भएको हुि ुपदडछ । संस्था दताडको निनध तथा प्रनक्रया संस्थाअिसुार फरक हुिे हुिाले प्रचनलत काििु िमोनजम 

सम्पन्ि ििुड पदडछ । तर, संस्था/सहकारीको निधािमा सामदुानयक िीउ िैंक सञ्चालिको उद्दशे्य प्रस्ट लेनखएको र ब्याख्या 

भएको हुि ु पदडछ । सामदुानयक िीउ िैंकले िीउ तथा उत्पादिको कारोिार पनि ििे हुिाले िीउ िैंक सञ्चालि ििे संस्था 

स्थायी लेखा िम्िर (PAN) मा पनि दताड हुिपदड छ । यससंिै िानषडक रुपमा लेखापररक्षण, साधारण सभा, संस्था िनिकरण 

तथा कर चकु्ता जस्ता कायडहरु अनििायडरुपमा ििुड पदडछ । 

ख. प्रायियिक क्षमता तथा समािेसी सहभायगता: िीउको कारोिार प्रानिनधक पक्षसंि जोनडएको हुिाले र सामदुानयक 

िीउ िैंक कृनष जैनिक निनिधता संरक्षणमा संलग्िहुिे हुिाले संस्थाित निकासको क्षमताका साथै अन्य प्रानिनधक क्षमताहरु 

पनि आिश्यक हुि आउुँदछ । निशेष िरर सरुुिाती अिस्था दनेखिै स्िस्थािीय, घर िोठ खनेत स्थलीय, संरनक्षत िाली प्रजिि 

र पर-स्थािीय िाली संरक्षणका निनधहरुमा, प्रानिनधक सचूि तथा जािकारी संकलि र लेखिमा, िणुस्तरीय िीउ उत्पादि, 

िीउ प्रशोधि, भण्डारण तथा िीउनिजि प्रमानणकरणको लानि आिश्यक पिे प्रानिनधक ज्ञाि/नशप अपररहायड छ । सामदुानयक 

िीउ िैंक सञ्चालि ििे संस्थाले िीउ उत्पादि अिमुनत पत्र अनििायड नलि ुपदडछ जसका लानि ३ नदिे िीउ उत्पादि तानलम 

कृनष ज्ञाि केन्र अथिा िीउनिजि प्रयोिशाला िाट नलि ु पदडछ । साथसाथै, संस्थाित सशुासि, सामदुानयक िीउ िैंक 
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व्यिस्थापिा, आनथडक कारोिार तथा लेखा व्यिस्थापि, ब्यापार योजिा निकास र कायाडन्ियि पाटोमा पनि सामदुानयक िीउ 

िैंक सञ्चालि सनमनत तथा सदस्यहरुको प्रानिनधक निकास हुि ुअनत आिश्यक छ । 

सामदुानयक िीउ िैंक एउटा सहभानिता मलूक अिाधरणामा आधाररत प्रनक्रया भएको हुुँदा, स्थािीय कृषकहरुको समािेसी 

सहभानिता अपररहायड हुन्छ । समाजका सिै जात-जाती, मनहला, सािा तथा ठुला कृषकहरु लिाएत सम्पणूडको सहभानिता हुि ु

पदडछ । कृनष जैनिक निनिधता सम्िन्धी कामििुड पिे हुिाले स्थािीय भौिोनलक तथा सांस्कृनतक निनिधताको प्रनतनिनधत्ि हुिे 

िरर संस्थाको निकास ििुड पदडछ ताकी धेरै भन्दा धेरै सचूिा, जािकारी, जैनिक स्रोतहरुको पनहचाि र प्रिर्द्डि होस । सके सम्म 

निनिध कृनष पयाडिरण क्षेत्रहरु समेनटिे िरर कायडक्षेत्र िठि ििुड पदडछ जसले िदाड उत्पादि निनिनधकरण दनेख महत्िपणूड जैनिक 

निनिधताहरुको संरक्षणमा टेिा पगु्दछ । व्यिस्थापि तथा सञ्चालि सनमनतहरुमा पनि समािेसी सहभानिता आिश्यक छ जिु 

काििुी नहसािले पनि अपररहायड छ भिे संस्थामा सशुाशि कायम र समदुायमा अपित्िको भाििा निकास ििड पनि धेरै 

महत्िपणूड हुन्छ । 

ग. आयथाक तथा भौयतक स्रोत: सामदुानयक िीउ िैंक स्थापिा तथा सञ्चालिका लानि सरुुिाती नदि दनेखिै आनथडक तथा 

भौनतक स्रोतहरुको आिश्यकता पदडछ । िीउ िैंक स्थापिा ििड पहल ििे सरकारी िा िैर-सरकारी संस्थाले सरुुिाती 

अिस्थाका ब्यिस्थापकीय खचडहरुको व्यिस्थापिमा सहयोि ििुड पदडछ । सामदुानयक िीउ िैंक सञ्चालि ििे कृषक 

संस्थाको आम्दािीको िाटो नसजडिा िहुन्जेल सम्म सहयोिी निकाय िा स्थािीय सरकारिाट नियनमत आनथडक स्रोतको 

व्यिस्था हुिे व्यिस्था नमलाउि ुपदडछ । संस्थाित निकास संिै मानथ नशषडक २.१० को िुुँदा (क) र (ख) मा उल्लेनखत कोषहरु 

तथा ब्यापार स्थापिा पश्चात आन्तररक रुपमा आनथडक स्रोतको व्यिस्था हुद ैजान्छ । सामदुानयक िीउ िैंकका नियनमत खचडहरु 

जस्तै कमडचारी खचड, स्थािीय िीउ खररद तथा नितरण खचड, निनिधता प्रदशडिी स्थल व्यिस्थापि खचड, िैठक खचड इत्यानद 

स्थािीय सरकार/पानलकाको िानषडक कृनष निकास योजिामा समेटेर व्यिस्थापि ििड सनकन्छ अथिा सहयोिी निकायहरु िाट 

पनि नलि सनकन्छ तर यो स्रोत नदिो भिे िहुि सक्छ । 

आनथडक जस्तै केही भौनतक स्रोतहरु सरुुिाती चरण दनेखिै आिश्यक हुन्छि भिे केही िीउ िैंक सञ्चालि तथा कारोिार हुिे 

िीउको पररमाणका आधारमा आिश्यक पद ैजािेखालका हुन्छि ्। सामान्यतया सरुुिाती अिस्थाको सामदुानयक िीउ िैंक 

सञ्चालिका लानि अिसुचूी ८ मा उल्लेख िररएका सामग्री तथा भौनतक संरचिाहरु सामदुानयक िीउ िैंक सञ्चालिका 

लानि आिश्यक पदडछ ।आनथडक स्रोत जस्तै, सरुुिाती अिस्थामा आिश्यक पिे सामग्रीहरु सामदुानयक िीउ िैंक स्थापिा ििड 

पहल ििे सरकारी निकाय िा िैर सरकारी निकायको सहयोिमा व्यिस्था ििुड पदडछ भिे पनछल्लो चरणमा स्थािीय सरकारिाट 

पनि सहयोि नलि सनकन्छ । निशेष िरर सरुनक्षत िीउ भण्डारण, िीउ प्रशोधि तथा कायाडलय प्रयोजिका सामग्रीहरु सरुुिाती 

अिस्था दनेख िै आिश्यक हुन्छि ्भिे िीउको कारोिार िढे संिै अिसुचूी ९ मा उल्लख ेभए िमोनजमका थप भौनतक संरचिा, 

सामाग्रीहरु तथा औजारहरुको व्यिस्था िद ैलग्ि ुपिे हुन्छ । 

घ. सरोकारिाला यनकािहरु संग समन्िि र सहकािा: सामदुानयक िीउ िैंक स्थापिा तथा सञ्चालि ििड स्थािीय, 

प्रादनेशक तथा केन्रीय स्तरका निकायहरु संि समन्िय तथा सहकायड अनििायड हुि आउदछ । कनतपय नक्रयाकलापहरु अन्य 

निकायको सहयोि नििा सम्भाि िै िहुिे खालका हुन्छि ्भिे कनतपयका लानि सहयोि र सहभानिता अनत महत्िपणुड हुिे 

खालका हुन्छि । मखु्य सरोकार िाला निकाय र सम्भाब्य समन्िय र सहकायड तानलका १ मा उल्लेख िररएको छ । 
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तायलका १: सामदुानयक िीउ िैंकका निनभन्ि सरोकारिाला निकायहरु र सम्भानित सहकायडको नििरण 

क्र.

सं. 
सरोकारिाला निकायहरु समन्िय-सहकायड ििड सनकिे िा ििुड पिे निषयहरु 

१ स्थािीय कृषक समहू, 

सहकारी तथा सामदुानयक 

संस्था 

सामदुानयक िीउ िैंकको िैधानिकताका लानि, स्थािीय कृनष जैनिक निनिधता संकलि 

र संरक्षणका लानि, निनिधता प्रदशडिी स्थलहरु राख्ि, कृनष जैनिक निनिधता प्रदशडिी 

मेला तथा िीउ साटासाट जस्ता कायडक्रमहरु  ििड, ठुलो/व्यिसायीक पररमाणमा िीउ 

उत्पादि ििडका साथै अन्य निनभन्ि समदुाय स्तरका सहभानिता मलूक काम ििड स्थािीय 

समहू, सहकारी तथा संस्थाहरु संि सम्िन्ध निस्तार ििुड पदडछ । 

२ स्थािीय सरकार 

(िाउुँ/ििरपानलका) तथा 

प्रादनेशक सरकार 

जैनिक निनिधता संरक्षण तथा प्रिर्द्डिका लानि िीनत तथा योजिा ििाउि, सामदुानयक 

िीउ िैंक सञ्चालिका लानि प्रानिनधक, भौनतक तथा आनथडक स्रोतहरु जटुाउि, 

सामदुानयक िीउ िैंकको उद्दशे्यसुँि ििानझिे िरी कृषकलाई फाइदाजिक निनिध कृनष 

कायडक्रमहरू संयकु्त रुपमा सञ्चालि ििड, समय समयमा आिश्यक पिे नसफाररस पत्र 

तथा िैधानिक कािजादहरु ििाउि इत्यानद । 

३ कृनष अिसुन्धाि तथा 

निकासमा काम ििे िैर 

सरकारी संघ-संस्थाहरु 

स्थािीय कृनष जैनिक निनिधताको पनहचाि, संकलि, दस्तािेजीकरणमा आनथडक तथा 

प्रानिनधक सहयोि नलि, ियाुँ/उपयकु्ता िाली/निरुिाका िीउहरु पाउि, निशेष िरर 

आनथडक र भौनतक स्रोतको सहयोिका लानि, कृषक तथा संस्थाको क्षमता निकासकका 

तानलम, निनभन्ि िोष्ठी, भ्रमणका लानि, उत्पानदत िीउ तथा स्थािीय उपजको निक्री-

नितरणका लानि, िीनतित िहस पैरिी र पनहचािका लानि सहकायड ििड सनकन्छ, 

इत्यानद । 

४ कृनष अिसुन्धाि तथा 

निकासका क्षेत्रमा कामििे 

सरकारी 

निकाय/कायाडलयहरु 

स्थािीय कृनष जैनिक निनिधताको पनहचाि, संकलि, दस्तािेजीकरणमा आनथडक तथा 

प्रानिनधक सहयोि नलि, ियाुँ/उपयकु्त िाली/निरुिाका िीउनिजिहरु/स्रोत िीउहरु पाउि, 

निशेष िरर आनथडक र भौनतक स्रोतको जटुाउि, सरकारका तफड िाट उपलब्ध सेिा, 

सनुिधा, अिदुािका कायडक्रमहरुमा सहभािी हुि, कृषक तथा संस्थाको क्षमता 

निकासकका तानलम, निनभन्ि िोष्ठी, भ्रमणका लानि, उत्पानदत िीउ तथा स्थािीय 

उपजको निक्री-नितरणका लानि, अनधकाररक अिमुनत पत्रहरु, प्रमाणपत्र तथा 

िैधानिकता प्राप्त ििड, इत्यानद । 

५ िीउनिजि िणुस्तर मापि 

तथा प्रामानणकरण ििे 

निकायहरु 

उत्पादीत िीउनिजिहरुको िणुस्तरमापि तथा िीउ स्तर प्रमानणकरण र संकेत पत्र जारर 

ििडका लानि, िणु स्तरीय िीउ उत्पादि सम्िन्धी कृषक स्तरीय तानलमहरुका लानि, 

इत्यानद । 

६ निनज िीउ कम्पनि, कृनष 

सामग्री तथा सेिा प्रदायक 

व्यिसायीहरु 

उन्ित िीउ उत्पादिक लानि आिश्यक स्रोत िीउ पाउि, उत्पानदत उन्ित िीउ निजिहरु 

िजारीकरण ििड, उत्पादि तथा िजाररकरण, ियाुँ जातको पररक्षण ििड, िीउ उत्पादिका 

लानि आिश्यक पिे कृनष औजार, मल तथा अन्य सामग्रीहरु खररद-निक्री ििड, इत्यानद । 
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क्र.

सं. 
सरोकारिाला निकायहरु समन्िय-सहकायड ििड सनकिे िा ििुड पिे निषयहरु 

७ कृनष अिसुन्धाि तथा 

शैनक्षक क्षेत्रका सरकारी 

एिम िैर सरकारी 

निकायहरु, निश्व 

निध्यालय/ क्याम्पस/ 

प्रािनधक नशक्षालयहरु 

संयकु्त रुपमा कृनष जैनिक निनिधता सम्िन्धी अध्ययि अिसुन्धि, िाली निकास/सधुार, 

ियाुँ ज्ञाि, नशप तथा प्रनिनधमा क्षमता निकास ििड, कृनष क्षते्रमा समस्या 

समाधाि/निराकरणका उपायहरुक िारे छलफल तथा जािकारी नलि इत्यानद । 

८ नित्तीय संस्थाहरु 

(िैंक/फाईिान्स/सहकारी)  

सामदुानयक िीउ िैंकलाई िा सदस्यहरूमा व्यिसानयकता िनृर्द्का लानि आनथडक 

लिािीको िातािरण नमलाउि, व्यिसानयक ऋण लिािीका लानि 

९ संस्थाित सशुासि र 

िैधानिकता कायम ििे 

संस्थाहरु 

सशुासि सम्िन्धी तानलम तथा सहजीकरण, संस्था ििीकरण, अन्तररक क्षमता निकास 

तथा व्यिस्थापि सहयोि, पनहचाि िनृर्द्, हक/अनधकार, िीनत नियम पररमाजडिमा िहस 

पैरिी ििड इत्यानद । 

१० रानष्िय जीि िैंक स्थािीय/रैथाि ेिालीका िीउ निजिहरुको नदघडकानलि संरक्षण ििड, प्रानिनधक सल्लाहा 

तथा सझुाउ, तानलम तथा अनभमखुीकरण प्राप्त ििड, जातीय दताड प्रनक्रया सहजीकरण 

ििड, इत्यानद ।  

११ सामदुानयक िीउ िैंक संघ 

िेपाल 

िीउ िैंकको क्षमता तथा पनहचाि निकास ििड, निनभन्ि समस्या तथा आिश्यकताहरु 

सम्िनन्धत निकाय सम्म परु् याउि, अन्य िीउ िैंकहरु संि समन्ियमा कामििड, िीउको 

साटासाट ििड, िीनतित िहस-पैरिी ििड इत्यानद | 

१२ सामदुानयक होमस्टे िा 

होटेलहरु  

स्थािीय कृनष जैनिक निनिधता, रैथाि ेिाली तथा उत्पादिको उपभोनिता िनृर्द् ििड, 

कृनष र पयडटिलाई जोड्ि, स्थाि निशेष कृनष उत्पादिको प्रिदडि, कृनष संि सम्िनन्धत 

परम्परा तथा संस्कृनतको प्रिदडि ििड, इत्यानद ।  

 

३.२ सामुदायिक बीउ बैंकले सञ्चालन गनुा पने मुख्ि यििाकलाप तथा प्रयििा 

सामदुानयक िीउ िैंकले मखु्य लक्ष्य प्रानप्तको लानि मखु्यतः जैनिक निनिधता संरक्षाण, सम्िधडि तथा प्रसारको काम ििुडपछड । 

िीउ िैंकको प्रकृती र प्रकारका आधारमा कामहरूमा केही फरक हुि सक्िे भएता पनि तानलका २ मा उल्लेनखत कामहरू 

सामदुानयक िीउ िैंकको ममड अिरुुप प्रमखु रहकेा छि ्। 

तायलका २: सामदुानयक िीउ िैंकले सञ्चालि ििुडपिे मखु्य नक्रयाकलापहरु 

क्र.सं. नक्रयाकलाप संचालि प्रनक्रया 

१) रैथािे तथा स्थािीय िीउ संकलि, संरक्षण, प्रिर्द्डि, सम्िधडि र उत्पादि कायडहरु ििे िराउिे 

१.१ सामदुानयक कृनष जैनिक 

निनिधता अनभलेख 

सामदुानयक िीउ िैंक स्थापिामा सहनजकरण िरररहकेो संस्थाले सिडप्रथम सञ्चालक 

सनमनत तथा सदस्यहरूलाई सामदुानयक कृनष जैनिक निनिधता अनभलेखको व्यिहाररक 
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(Community 

Agrobiodiversity 

Register) भिे 

निषयमा अनभमखुीकरण ििुडपछड । उिीहरूको िेततृ्िमा कृषक समहू तथा समदुाय भ्रमण 

िरी स्थािी िालीमा िढी जािकारी राख्ि ेस्थािीय िुर्द्ीजीिीहरूसुँि छलपफल िरेर त्यस 

स्थािमा लिाइिे िा पाइि ेिाली र जात, तीिका ििोट, निशेष िणु र प्रयोि अनभलेखमा 

नटपोट िररि ुपछड । साथसाथै सम्भि भएकािालीको फोटो तथा िमिुा पनि संकलि 

प्राथनमकताका साथ ििुडपदडछ । 

१.२ स्थािीय स्तरमा भएका 

सिै रैथाि े तथा स्थािीय 

िाली तथा जातहरुको 

िीउको िमिुा संकलि 

िि,े सरुनक्षत भण्डारण 

िरर अनभलेख राख्िे र 

प्रदशडिी स्थल राख्िे 

स्थािीय कृषक समहू, सहकारी, संघ संस्था तथा स्थािीय तह र नजल्ला स्थीत सरकारी 

तथा िैरसरकारी निकायहरूसुँि समन्िय िरी रैथािे िाली तथा जातहरुको िीउको िमिुा 

संकलि ििुड पदडछ । ती िाली तथा जातका िीउहरु सामदुानयक िीउ िैंक भििमा प्रदशडिी 

ििुड पदडछ । यस क्रममा आएका सिै िाली जातको अनभलेख िि े र सामदुानयक कृनष 

जैनिक निनिधता अनभलेखमा (अिसुचूी १) रूज ुिरी थप आएका िाली तथा जातको 

िीिरण एिं जािकरी अद्यािनधक अिीिायड ििुडपछड । 

संकनलत िमिुाहरूको एकप्रती कृनष ज्ञाि केन्र / अन्य सहयोिी निकायको सहयोिमा िा 

नसधा सम्पकड मा रानष्िय आििंुनशक श्रोत केन्रमा पठाउि ेजसका लानि अिसुचूी ३ को 

पासपोटड डाटा फारम भरर अिसुचूी ४ िमोनजमको िीउको पररमाण सनहत पठाउि।े 

१.३ लोपोन्मखु अिस्थामा 

पिुेका िाली जातहरुका 

साथै स्थािीय 

कृषकहरुलाई आिश्यक 

पि े थररथररका रैथािे, 

स्थािीय तथा उन्ित 

जातका िीउहरु उत्पादि 

िररनिक्री-नितरण र 

साटासाट ििे 

िाली िा जातहरूको अिस्था निशे्लषणका लानि चारकोठे/ििड निशे्लषण (अिसुचूी २) 

ििुडपदडछ । यसिाट निशेष संरक्षणको खाुँचो रहकेो लोपोन्मखु स्थािीय िाली तथा जातहरु 

पनहचाि िरर थोरै क्षेत्र / संख्यामा भएपनि निरन्तर िीउ उत्पादि हुिे र नितरण हुिे पररपाटी 

नमलाउि ु पदडछ । स्थािीय स्तरमा लोकनप्रय, ठुलो क्षेत्रमा खनेत हुिे स्थािीय जातहरुको 

िीजिनृर्द् िरर िणुस्तरीय िीउको उपलब्धता िढाउि ुपदडछ । त्यसैिरर आफ्िो क्षेत्र सहुाउिे 

उन्ित जातहरुको पनि िीजिनृर्द् िरर निक्री नितरण ििड सनकन्छ । यस क्रममा संरक्षण तथा 

व्यिसानयक उत्पादि ििड सक्ि ेकृषकहरू छिौट िि,े आिश्यक प्रानिनधक सहयोि िि ेर 

िीउ उत्पादि योजिा (अिसुचूी ७) निकास िरर कायाडन्ियिमा लैजाि ुपछड । 

१.४ मौषम अिसुारका 

स्थािीय िाली / जातहरु 

समेटी कृनष जैनिक 

निनिधता मेला 

सञ्चालि ििे साथै 

प्रदशडिी स्थल स्थापिा 

िि े

स्थािीय स्तरमा अनत दलुडभ, लोपोन्मखु अिस्थामा पिुेका िाली / जातहरुका साथै 

एकैिालीमा १० िा सोभन्दा िढी स्थािीय जात भएका िालीको जैनिक निनिधता प्रदशडिी 

स्थल स्थापिा ििुडपछड । प्रदशडिी स्थल िाटोको छेउछाउमा आउजाउ ििड सहज स्थािमा 

राख्ि ु पछड । िाली र जातको नििरणयकु्त ट्याि प्रत्येक जातको प्लटमा झणु्डाउिे तथा 

प्रदशडिीस्थलमा िोडड व्यिस्था ििुडपछड । यसो ििाडले जातहरुका िारेमा जिाचेतिा िढ्िकुा 

साथै थोरै पररमाणमा भएपनि िानषडक रुपमा िीउ उत्पादि हुन्छ । जिु आिश्यकता अिसुार 

माि िि े स्थािीय कृषकहरुलाई नदि र िीउ िैंकमा िै िीउहरुको निनिधता प्रदशडिीमा 

राखि प्रयोि ििड सनकन्छ । प्रदशडिी स्थलिाट उत्पानदत र समदुायिाट निनभन्ि रैथािे तथा 

स्थािीय िाली र जातहरु समेटी कृनष जैनिक निनिधता मेला सञ्चालि ििड सनकन्छ । 
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१.५ आिश्यक जिशनक्त, 

सामग्री तथा भौनतक 

संरचिाको व्यिस्थापि 

अको महत्िपणूड कायड भिेको सामदुानयक िीउ िैंकका नियनमत तथा न्यिुतम कायड 

सञ्चालिका लानि आिश्यक पिे प्रनिनध, माििस्रोत, भौनतक सामग्रीहरु र आनथडक 

स्रोतको व्यिस्थापि ििुडपिे हुन्छ । सरुुिाती चरण दनेख िै निनभन्ि िालीका िीउ संकलि, 

केलाउिे, जाुँच िि,े सकुाउिे, अनभलेख िि,े अििुमि, अनभमखुीकरण, प्रस्ताििा तयार 

जस्ता कायड भइरहि े हुुँदा संस्थाको क्षमता र आिश्यकताको निक्यौल िरी स्थायी तथा 

अस्थायी कमडचारी राख्ि ेतथा संलग्ि व्यनक्तहरुको क्षमता निकासको कायड ििुड पदडछ ।त्यस ै

िरी िीउ भणडारण, केलाउिे सकुाउिे सामग्रीहरू आिश्यकता अिसुार व्यिस्था ििुडपछड 

भिे सरुनक्षत घर भणडारण िहृ तथा अनफसको व्यिस्थापि अनििायड हुन्छ । यी कुराको 

व्यिस्थापि संस्था एक्लैको सामर्थयड िपगु्िे हुुँदा अन्य सरकारी तथा िैर सरकारी संस्थािाट 

सहयोि नलि सनकन्छ । 

२) स्थािीय स्तरमा आिश्यक िीउ-निजिहरुमा सिैको सलुभ पहुच हुिे व्यिस्था ििे  

२.१ स्थािीय कृषक तथा 

िजारमा माि हुिे 

िालीहरूको पनहचाि 

तथा योजिा निमाडण तथा 

कायाडन्ियि 

सामदुानयक िीउ िैंकले स्थािीय स्तरमा आिश्यक पि े िा हािापािी सहुाउदो निनिध 

िालीका निनिध जातहरुका िीउहरुको आिश्यकताको आकलि ििुडपछड । स्थािीय 

स्तरमा रुचाईएका स्थािीय जातका िीउहरू िजारमा कम्पिीहरूिाट उपलब्ध िहुिे हुुँदा 

त्यस्ता जातहरुको िीउ उत्पादि र निक्री नितरण ििुड पदडछ । साथै सामदुानयक िीउ 

िैंकहरूले िजारमा राम्रो माि रहकेा र स्थािी यस्तरमा पनि खनेत ििड सनकिे आधनुिक 

िालीका उन्ित जातहरुको पनि िीउ उत्पादि तथा निक्री नितरण ििड सनकन्छ ।  यसले 

स्थािीय स्तरमा व्यिसानयक िीउ उत्पादिको अिसरका साथै सामदुानयक िीउ िैंक 

सञ्चालिका लानि थप आम्दािीको स्रोत व्यिस्थापिमा सहयोि पगु्दछ ।यसको लानि 

सामदुानयक िीउ िैंकले निज्ञहरूको सहायतामा िीउ उत्पादि तथा व्यिसानयक योजिा 

निमाडण िरेर कायाडन्ियिमा लैजाि ुपछड भिे आिश्यक प्रानिधक ज्ञाि र अिमुनत सम्िनन्धत 

निकायहरुिाट नलि ुपदडछ । 

२.२ उत्पादि क्षेत्रमा कृषक िा 

समहू छिौट तथा तानलम 

स्थािीय तथा उन्ित िीउ उत्पादिको लानि उपयकु्त जग्िा, कृषक िा कृषक समहू छिौट 

िरी लक्ष्य अिरुूप मलू/स्रोत िीउहरूको व्यिस्थापि ििुड पदडछ । िीउ उत्पादिमा संलग्ि 

कृषकहरुको क्षमता अनभिनृर्द् अपररहायड भएकोले सम्िनन्धत निज्ञ तथा संस्थाको सहायतामा 

तानलम तथा अनभमखुीकरण कायडक्रमहरुको आयोजिा समय-समयमा िरर रहि ु पदडछ । 

साथै िीउ उत्पादि कायडक्रमको अििुमि आन्तररक रुपमा नियनमत रुपले ििुड पदडछ । 

२.३ सम्िनन्धत निकायमा 

जािकारी, अििुमि तथा 

पररक्षण िराउिे 

प्रमानणत / उन्ित स्तरका िीउ उत्पादिका हकमा िनजकको सम्िनन्धत निकायमा जािकारी 

िराउि ु पदडछ भि े प्रानिनधक सहयोिको लानि अिरुोध ििुड पदडछ । प्रमानणत निधी 

अपिाउिे सामदुानयक िीउ िैंकहरूले सम्िनन्धत निकायको समन्ियमा अििुमि िराउि ु

पछड । समय समयमा सनमनत सदस्यहरूले पनि भ्रमण िरी उनचत सझुाि प्रदाि ििुड पछड । 

िीउ निक्रीमा लािभुन्दा पनहले उमारशक्ती, आरता, शरु्द्ता जस्ता िणुाहरू पररक्षण िराएर 

िनतजा नलि ुपछड । 
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२.४ उत्पादीत िीउ िा 

िस्तकुो प्रशोधि, 

प्याकेनजङ र िजारीकरण 

कृषक हरूिाट उत्पानदत िा आफैले उत्पादि िरेका िीउहरूको शदु्दताका लानि 

सामदुानयक िीउ िैंकले निशेष ध्याि नदि ुपछड । राम्ररी केलाउिे सकुाउिे ििुड पछड । िीउको 

स्तर अिसुारको ट्याि प्रयोि िरी प्याकेनजङ िि ेतथा िजाररकरण ििुड पछड । यसका लानि 

सम्िन्ध निस्तार, िणुस्तर र प्रनतष्पधी मलू्य निधाडरण प्रमखु हुन्छि ्। 

३. िीउहरुको िैंनकङ्ि कारोिार ििे िराउिे 

३.१ िीउ भण्डारण स्थल 

उपलब्ध िराउिे 

कृषकहरुले उत्पादि िरेको िीउ भण्डारणका लानि सरुनक्षत स्थाि िभएमा िीउ िानसिे 

सम्भाििा हुन्छ । तसथड इच्छुक कृषकका लानि सामदुानयक िीउ िैंकले कुिै शतड िमोनजम 

िीउ भण्डारणका लानि सरुनक्षत स्थल उपलब्ध िराउुँदा उपयकु्त हुन्छ । यसो िदाड प्राकृनतक 

निपनत्तमा पनि िीउ उपलब्ध हुन्छ । 

३.२ िीउलाई पनूज सरह मािी 

कारोिार ििे 

सामदुानयक िीउ िैंकले कृषकले उत्पादि िरेको िीउलाई पजूी मािी सो िाट अन्य 

आिश्यक िीउ िा स्थािीय उपज खररद ििड सक्िे व्यिस्था ििड सनकन्छ । 

 

३.३ सामुदायिक बीउ बैंकले सञ्चालन गना सक्ने सहिोगी यििाकलापहरु 

सामदुानयक िीउ िैंकले स्थािीय कृनष जैनिक निनिधताको संरक्षणको काम िदाडिद ैसदस्यहरूको आनथडक उन्िनत लानि पनि 

कायडहरू ििुडपिे हुन्छ । सदस्यहरू आनथडकरूपमा सिल रहमेा िै सामदुानयक िीउ िैंक, जैनिक निनिधता प्रिर्द्डि जस्ता 

कायडमा थप योिदाि नदि सक्छि । यसका लानि सामदुानयक िीउ िैंकले प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष कायडक्रमहरू निकास तथा 

कायाडन्ियि ििुडपछड । यहाुँ सहयोिी नक्रयाकलापहरू भनिएता पनि यी कामहरूले त्यनत ि ै महत्ि राख्दछ । तानलका ३ मा 

सामदुानयक िीउ िैंकले सञ्चालि ििे िा ििड सक्िे सहयोिी नक्रयाकलापहरू उल्लेख िररएको छ । 

तायलका ३: सामदुानयक िीउ िैंकले सञ्चालि ििड सक्िे सहयोिी नक्रयाकलापहरु 

क्र.सं. नक्रयाकलाप सञ्चालि प्रनक्रया 

१ सदस्यहरुको आनथडक 

अिस्था सधुारको 

लानि कोषको 

व्यिस्था तथा 

पररचालि 

सामदुानयक िीउ िैंक सदस्यहरूले कृनष तथा िैर कृनष कायडिाट आम्दािी िनृर्द्का लानि 

पूुँजी लिािीमा टेिा पिुोस भन्िे ध्येयकासाथ सामदुानयक िीउ िैंकहरूले जैनिक निनिधता 

व्यिस्थापि कोष (Community Biodiversity Management Fund) िा अन्य कुिै 

घमु्ती कोष िा सहुनलयतपणुड ऋणको व्यिस्था िि ेिरेको पाइन्छ । कोष पररचालिको लानि 

ऋणको नसमा, भाका, ऋण चलाउि े कृषकको जैनिक निनिधता व्यिस्थापिमा दानयत्ि, 

ब्याज आम्दािीको सदपुयोि जस्ता निषय समेटेर कोष पररचालि निदनेशका ििाउि ुपछड । 

यस्ता कोषको सहयोििाट सदस्यहरूमा व्यिसानयक सोच उत्पन्ि भइ कोषको प्रयोि िद ै

घरायसी आम्दािीको श्रोत निनिधीकरण िद ै थप आयआजडि ििड सफल भएका छि भिे 

कोष प्रयोि िरररहकेा कृषक सदस्यहरूले कोष रकम चलाए िापत रैथाि ेिालीको संरक्षणमा 

पनि टेिा परु् याइरहकेा छि ्। यस्तो कोष सञ्चालिको महत्ि र प्रकृयाका िारेमा यस 

पनुस्तकाको २.१०मा निस्ततृ व्याख्या िररएको छ । 
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२ सरोकारिाला 

निकायसुँि समन्ियमा 

श्रोत जटुाइ 

सदस्यहरूको आनथडक 

अिस्था सधुार, क्षमता 

अनभिनृर्द् तथा कायड 

िोझघटाउिे 

नकनसमका कायडक्रम 

सञ्चालि ििे 

सदस्यहरूलाई कोष पररचालि मात्र प्रयाप्त हुुँदिै । उिीहरूलाई कोष सुँि ैनशप निकास मलूक 

तानलम, भ्रमण, भौनतक पिुाडधार, औजार, िजार व्यिस्थापि जस्ता सहयोि आिश्यक पछड । 

स्थािीय तह, प्रदशे तथा संघ मातहतका निनभन्ि कृनष अिसुन्धाि तथा प्रसार निकायहरू 

तथा िैर सरकारी एि दात ृनिकायहरूसुँि प्रस्ताििा तयार पारी पररयोजिा िा सहयोि माि 

ििुडपछड । यी संस्थाहरूका िानषडक कायडक्रमहरूमा निनभन्ि प्रकारका प्रस्ताििा आव्हाि 

हुिेहुुँदा ती कायडक्रममा प्रस्ताििा तयार िरी सदस्यहरूलाई लनक्षत कायडक्रममा सहभािी 

िराउिपुछड । सक्षम सामदुानयक िीउ िैंकले सामानजक उत्तरदानयत्िकारूपमा आफै पनि 

सहयोिका कायडक्रम तथा िीउ निजि, कृनष औजार नितरण ििड सनकन्छ । यसका लानि 

िाफाको निनश्चत प्रनतशत छुट्याउि ुपछड । यसरी जटुाइिे श्रोतहरूिाट सदस्यहरूको आम्दािी 

िनृर्द्, जलिाय ुसमािकुुलि क्षमता िनृर्द् तथा लैंिीक मैत्री कायडक्रम सञ्चालि ििुड पछड । 

३ िजार केनन्रत स्थािीय 

िस्त,ु खाद्यान्िको 

उत्पादि तथा 

निक्रीनितरण 

सामदुानयक िीउ िैंकले िीउको उत्पादि तथा निक्रीको अलािा स्थािीय पनहचाि िोकेका 

तथा उपभोक्ताको मािमा आधाररत स्थािीय िालीका खाद्यान्ि िस्त ुउत्पादि तथा 

निक्रीनितरण ििे िररएको दखे्ि सनकन्छ । िालीका उपजको मलू्यनश्रङखला िनृर्द् िाट राम्रो 

लाभ नलि सनकन्छ । यसैिरी कृषकहरूका स्थािीय शीपमा आधाररत सामग्रीहररूको 

उत्पादि तथा निक्री ििडिराउि सनकन्छ । उत्पादि तथा िजार व्यिस्थापिको लानि 

सरोकारिाला निकायहरूको सहयोि नलिपुछड । 

४ निनभन्ि मेला, प्रदशडिी 

तथा चेतिामलूक 

कायडक्रम 

सामदुानयक िीउ िैंकहरूले कृनष जैनिक निनिधताका सिालमा जिस्तरमा चेतिा िनृर्द् ििड, 

सरोकारिालाहरूसुँि सम्िन्ध निस्तार तथा पैरिीकालानि निनभन्ि मेला, प्रदशडिी तथा 

चेतिामलूक कायडक्रम सञ्चालि ििड सनकन्छ । सामदुानयक िीउ िैंकको िेततृ्िमा 

सरोकारिाला संस्थाहरूलाई सहभािी िराइ सञ्चालि ििड सनकिे केही कायडक्रमहरू 

निम्िािसुार छि ्। 

 कृनष जैनिक निनिधता प्रदशडिी मेला 

 िीउ साटा-साट कायडक्रम 

 स्थािीय उत्पादि तथा खाद्यमेला 

यसरी प्रदशडिी आयोजिा िदाड सरोकारिाहरूलाई समेटेर एउटा आयोजक सनमनत िठि िि ेर 

त्यस स्थािमा रहकेा कृषक समहू तथा स्थािीय संस्थाहरूलाई सहभानिताको लानि अिरुोध 

पठाउि ुपदडछ । यसलाई प्रनतयोनिताको रूपमा िढी निनिधता ल्याउिे समहूलाई परुस्कारको 

व्यिस्था ििुडपछड ताकी िनढ भन्दा िढी निनिधता जटुाइ कायडक्रममा अिलोकि तथा 

अनभलेख र संकलि ििड सनकयोस । 

५ स्थािीय िालीका 

रैथाि ेजात दताड तथा 

श्रोत िीउ व्यिस्थापि 

सामदुानयक िीउ िैंक माफड त स्थािीय स्तरमा लोकनप्रय, व्यापाररक सम्भाििा भएका एिं 

स्थािीय पररिेशसंि महत्ि राख्ि ेरैथाि ेिालीका जात दताड ििड सक्दछि । 
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३.४ सामुदायिक बीउ बैंक माफा त सञ्चालन गना नहुने कािाहरु 

सामदुानयक िीउ िैंकले आफ्िो लक्ष्य र उद्दशे्यमा रही स्थािीय कृनष जैनिक निनिधता र कृषकहरुको नहतलाई प्राथनमकतामा 

राखरे काम ििुडपदछड । यो एउटा सामदुानयक नहतको लानि स्थापीत सस्था भएकाले यसका िैनतक नजम्मेिारी पनि हुिे िदडछि ्। 

सिै पदानधकारी तथा सदस्यले आफ्िो भनूमका, नजम्मिेारी इमािदाररताका साथ निभाउि ुअनििायडछ । सामदुानयक िीउ िैंक 

माफड त सञ्चालि ििड िहुिे कायडहरूलाई निम्ि िदुाुँमा व्याख्या िररएको छ । 

क) स्थानीि जैयिक स्रोतहरुको गैर-कानुनी प्रिोग िा हानी हुनेखालका कािाहरु: िेपालको काििु अिसुार कुिै पनि 

अििुांशीक स्रोत/िीउ/िाली/िािस्पनतक अशं सम्िनन्धत निकायको जािकारी र अिमुनत नििा कुिै दशे िानहर पठाउि 

पाइदिै । दशे नभत्र, पनि अिसुन्धाि तथा प्रसार प्रयोजिमा आदािप्रदाि िदाड सप्रमाण दरुूपयोि िििे-ििराउिे सतडमा ििुड पछड । 

त्यसैले सामदुानयक िीउ िैंकमा संकनलत सचूिा तथा िीउहरुको पणूड सरुक्षाको नजम्मेिारी सामदुानयक िीउ िैंकले ििुड पदडछ । 

आनथडक स्रोतको लालचमा िा उपहार स्िरूप निदशेी िािरीक िा निदशेी संघ-संस्थाहरुलाई कुिै पनि नकनसमका िीउ निजि 

उपलब्ध िराउि ुहुदिै । 

त्यसैिरर सामदुानयक िीउ िैंकले हाईनब्रड िीउको कारोिार ििुड हुदिै । जनत सकैु माि भए पनि िा फाइदाहुिे भए पनि आफ्िो 

िीउ सहयोि/नितरणका कायडक्रममा हाईनब्रड/निदशे िाट आयातिररएका िीउनिजिहरु समािेस ििुड हुदिै । व्यिसानयकताका 

िाममा एकल िाली िा एकल जातीय खनेत प्रोत्साहि ििुड हुदिै भिे स्थािीय िाली/जातहरुको उपयोनिता घट्िे खालका 

कायडहरु ििुड हुदिै । 

ख) गुणस्तरमा समझौता गरी मुनाफा केयन्द्रत बीउ उत्पादनका कािाहरूूः िीउको निषय स्थािीय स्तरमा सामन्य लािेता 

पनि यो अत्यन्त संिेदिशील निषय हो । व्यिसानयक रुपमा िीउको कारोिार िदाड सािो लापरिाहीका कारण िीउको 

िणुस्तरमा कमीआई कृषकहरुलाई ठुलो क्षनत पिुेका उदाहरण प्रसस्तै छि । तसथड, उन्ित िीउ लिाएत स्थािीय र रैथािे िाली 

तथा जातका िीउनिजिका हकमा समेत कुिै पनि कुरालाई सािो ठािेर अिमलु्यि ििडहुदै ुँि, निशेष िरर िीउमा िणुस्तर कायम 

ििे निषयमा । अनधक लाभका लानि नमनश्रत िीउ, कम िणुस्तरभएका िीउ, रोिलािेका िा नकराले खाएका िीउ, अन्यत्रिाट 

आएका/ल्याएका अपररनचत िीउहरुको निक्री-नितरण ििुडहुदिै । 

ग) व्िक्ती यिशेषको स्िाथा/ यसयमत के्षत्र/िगालाई मात्र फाईदाहुने खालाका कामहरु: सामदुानयक संस्था भएका िाताले 

सामदुानयक िीउ िैंकले आफ्िो समदुायमा कुिै पनि नकनसमको पक्षपात र पिुाडग्राही सोच राख्ि ु िा त्यस अिरुुप कायड 

सञ्चालि ििुड हुदिै ।पदीय दरुुपयोि, भौनतक स्रोत साधिको दरुुपयोि, आनथडक स्रोतको मिोमािी िा अिैनतक प्रयोि लिाएत 

संस्थालाई भौनतक, आनथडक िा सामानजक रुपले हािी हुिे कुिै पनि नकनसमका नक्रयाकलापहरु ििुड हुदिै ।त्यसैिरर, राजिैनतक 

प्रचार-प्रसार, दलीय समथडि िा प्रत्यक्ष रुपमा कुिै पनि नकनसमको राजिीनतक नक्रयाकालपमा संलग्ि हुि ुहुदिै । 
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४. यदिो सामुदाययक बीउ बैंक सञ्चालनका आधािहरु 

 

सामदुानयक िीउ िैंक स्थापिासिै ुँ यसको नदघडकानलि सञ्चालिका निषयमा निशेष ध्याि नदि ु पद्डछ । यसले समय, श्रोत, 

साधि र ज्ञािको सदपुयोि हुन्छ अन्यथा सम्पणूड लिािी व्यथड जाि सक्छ । यसको लानि योजिािद्द लिािी तथा निरन्तर 

अििुमि, सहकायड र सहयोिको आिश्यकता पदडछ । सामदुानयक िीउ िैंकलाई नदिो रुपमा सञ्चालि ििड ध्याि नदि ु पिे 

मखु्य निषयित क्षेत्रहरु तल व्याख्या िररएको छ । 

 

४.१ संस्थागत सशुासन तथा क्षमता यिकास 

कुिै पनि संस्था नदिोरूपमा सञ्चालिको लानि संस्थाित सशुासि अपररहायड हुन्छ । संस्था सञ्चालिका लानि सिै 

सदस्यहरूको निचमा नियनमत रूपमा पयाडप्त छलफल ििे िातािरणले एकआपसमा समझदारी निकास भइ संस्था सञ्चालि 

सहज िन्छ । संस्था सञ्चालिको लानि व्यनक्तित रूपमा भन्दा पनि संस्थाितरूपमा सञ्चालि ििडका लानि आिश्यक 

रणिीनत, नियमािली, कायडनिनध र योजिाहरू निमाडण तथा कायाडन्ियि िरेर अिाडी िढ्दा संस्थामा प्रणाली निकास भइ नदिो 

स्िरुप नदि सनकन्छ । नदिो व्यिस्थापिका लानि आनथडक तथा प्रशासनिक नियमािली, कमडचारी नियमािली, श्रोत पररचालि 

नियमािली, सामदुानयक िीउ िैंक सञ्चालि निदनेशका जस्ता आिश्यक िीनत, नियमािलीहरू निमाडण िरेर सामदुानयक िीउ 

िैंकको नियनमत तथा अपररहायड कृयाकलापहरू सहजताको साथ स्िचानलत ढंिमा सञ्चालि ििड सनकन्छ । यस्ता 

दस्तािेजको आिश्यकता अिसुार सिडसम्मतीमा संशोधि तथा पररमाजडि ििड सनकन्छ । संस्थाको यस्ता दस्तािेजको निमाडण 

तथा संशोधि िदाड संघ, प्रदशे तथा स्थािीय सरकारका काििुी व्यिस्थासुँि नमल्िे हुिपदडछ । संस्थाको िीनत र नियमको 

पररधीमा रहरे सिै सदस्यहरूमा यथोनचत कामको नजम्िेिारी िाुँडफाुँड ििुडपदडछ । संस्थाको लेखा प्रणाली चसु्त दरुूस्त राख्िे 

तथा नियनमत िैठकहरूमा हरनहसाि प्रस्ततु ििे, िानषडक लेखा परीक्षण िरेर साधारण सभामा प्रस्ततु ििे र सदस्यहरूिाट 

आएका रचिात्मक सझुािको अिसुरणा ििाडले संस्थाको प्रिती हुुँद ैजान्छ भिे सशुासिमा अभ्यस्त भइन्छ । समय समयमा 

नजम्मेिार पदानधकारी तथा सदस्यहरूले संस्थाको ििद तथा नजन्सी मौज्दात, रूज ुििुडपदडछ । संस्थामा उनचत परुस्कार तथा 

दण्डको व्यिस्था ििुडपदडछ । राम्रा कायड ििेलाई प्रोत्साहि तथा यदाकदा आफ्िो नजम्मिेिारी तथा अनधकारको दरुूपयोि 

िरेको पाइएमा सजाएको व्यिस्था सनम्िन्धत नियमािलीमा व्यिस्था ििुड पदडछ । संस्थाको कुिैपनि निणडय सकेसम्म 

सिडसम्मतीमा ििे पररपाटीको निकास ििुडपछड । सिडसम्मनतको अिस्था िरहमेा पनि फरक मत राख्िेहरूलाई उनचत स्थाि नदिे 

पररपाटीले संस्थालाई एकता र अक्षणु्ण राख्ि मद्दत िछड । 

संस्थामा सशुासिको लानि दस्तािेजहरूको व्यिस्था एउटा पाटोहो भिे अकोपाटो भिेको नतिीहरूको समनुचत कायाडन्ियि 

हो । सफल कायाडन्ियि सम्िनन्धत पदानधकारी, सदस्य तथा कृषकहरूको क्षमतामा निभडर हुन्छ । जनतिै राम्रो प्रणालीको 

व्यिस्था िररएपनि त्यससंि सनम्िन्धत दक्षता निकासमा ध्याि नदि सनकएि भिे नदिोपिा केिल कल्पिा मात्र हुि जान्छ । 

तसथड संस्था सञ्चालि, िीनत निमाडण, प्रानिनधक क्षमता निकास इत्यानदका लानि तानलम, भ्रमण, निज्ञसुँि छलफल, 

स्िमलु्यांकि जस्ता कायडक्रम फलदायी हुन्छ । सामदुानयक िीउ िैंकको सिालमा अिभुििाट श्रनृजत ज्ञाि र नशप, आिनधक 

मलु्यांकि र निज्ञसुँिको परामशडिाट आफ्िा िीनत नियम तथा योजिामा पररमाजडि िद ैजाुँदा थप सशक्त ढंिमा अिाडी िढाउि 

सनकन्छ । 
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४.२ उपलब्ि स्रोतहरुको समुयचत पररचालन 

सामदुानयक िीउ िैंकलाई नदिो रूपमा सञ्चालि ििे आधार उपलब्ध श्रोत र साधिको समनुचत पररचालि हो । सामदुानयक 

िीउ िैंकले उपलब्ध श्रोतको पनहचाि िरेर त्यसको सनह सदपुयोि िद ैिएमा प्रानिनधक तथा आनथडक रूपमा सिल हुिसक्छ । 

सामदुानयक िीउ िैंकमा रहकेो माििीय श्रोतमा रहकेो ज्ञाि र नशप सामदुीयक िीउ िैंकको नदिो सञ्चालि को मेरूदण्ड हो । 

माििीय श्रोतको क्षमता निकासको लानि िररएको लिािीले यसलाई दीघडकानलि सञ्चालिको प्रारूप तयार पादडछ । त्यसैिरी 

िीउ संरक्षण तथा व्यिसायको लानि व्यिस्था िररएको कृषकहरूको िचत होस िा स्िःलिािी र संघसंस्थाको सहयोिमा 

स्थानपत कोषहरूको योजिािद्द ढंिमा प्रयोि ििडसके आम्दािी र कोष रकम िनृर्द् हुुँद ैजान्छ भिे िनृर्द् हुुँद ैिएको कोष रकम 

िा संस्थाको पूुँजीले थप लिािी तथा अम्दािी िढ्छ । यसरी िै संस्थाको स्थानयत्ि सम्भि हुन्छ । संस्थाले आिश्यक भौनतक 

पिूाडधार तथा औजारहरूमा लिािी िद ैश्रोत व्यिस्थापिलाई मजिुत ििाउि सनकन्छ ।भौनतक सम्पत्ती तथा संरचिाहरूको 

निकासले संस्थालाई िनलयो ििाउुँछ भिे भनिश्यमा कायडििे अिसर श्रजृिा िछड । संस्थाको पदानधकारी र सदस्यहरूले निषय 

निज्ञको सहयोिमा सनह निणडय नलएर श्रोतको समनुचत पररचालि माफड त ियाुँ अिसरहरूको सजृिा तथा नदिोपिको िनलयो 

आधार तयार पािड सक्छ । श्रोतहरूको प्रयोिमा पारदशीता अपिाउुँदा सदस्य, समदुाय र सरोकारिालामा निश्वास िनृर्द् हुि िइ 

थप श्रोत जटुाउि तथा व्यिस्थापि ििड सनकन्छ । 

 

४.३ बीउ तथा स्थानीि कृयष उपजहरुको व्ििसायिक उत्पादन तथा बजारीकरण 

सामदुानयक िीउ िैंकको जीिि चक्र िीउको िरीपरी िै घनुमरहकेो हुन्छ । सामदुानयक िीउ िैंकले िजारको माि िमोनजम 

िीउहरूको व्यिसानयक उत्पादि तथा िजारीकरण िरेर आएको आम्दािीले संस्था सञ्चालि तथा कम प्रयोि हुिे र 

लोपोन्मखु िालीको संरक्षणामा कायड ििड सहज भएको पाइएको छ । िजारको माि र मलू्य तथा कृषकहरूको रूचीको 

आधारमा सामदुानयक िीउ िैंकले निज्ञ तथा सहयोिी संस्थाको सहायतामा रैथािे तथा स्थािीय र उन्ित िीउहरूको िहु िनषडय 

व्यिसानयक योजिा निमाडण ििुडपदडछ । निनमडत योजिा अिसुार िै माििीय तथा आनथडक श्रोत पररचालि ििुडपछड । िजारको 

व्यस्थापिको लानि सदस्यहरूको सनक्रयता िजारको अध्ययि र सम्िन्ध निस्तारलाई निरन्तर प्राथनमकता नदइरहि ु पछड । 

सामदुानयक िीउ िैंक कृषक नहतको लानि स्थानपत संस्था भएको िाताले कृषक सदस्यहरूमा िीउ निक्री िदाड िजारमा 

चनलरहकेो मलू्यभन्दा सहुनलयतदरमा उपलब्ध िराउिे व्यिस्था नमलाउिपुछड । उत्पानदत िस्तकुो िणुस्तरमा कुिै कमी आउुँि 

िनदि अििुमि तथा िीउ उत्पादक कृषकको क्षमता अनभिनृर्द्मा पनि लिािी ििुडपछड । सदस्यहरूमा व्यिसाय सञ्चालि 

सम्िन्धी तानलम भ्रमण र छलफलको व्यिस्था िररिपुछड । 

सामदुानयक िीउ िैंकले नदिे सेिालाई अझ पररमानजडत िद ैस्थािीय िालीका िेिाड उत्पादि तथा िालीको उपभोग्य खाद्यान्ि 

पदाथड प्रशोधि तथा निक्री नितरणको सेिा निस्तार ििड सनकन्छ । स्थािीय िाली र यसको पौनष्टक महत्िको िारेमा चेतिा 

िनृर्द्का कारण यस्ता उपभोग्य िस्तलेु रामै्र अिसर सजृिा ििे छि ्भिे यसिाट स्थािीय िालीको क्षेत्रफल निस्तार हुिे तथा 

िीउ र खाद्यान्ि दिैुको माि िढ्दछ । प्रनतस्पधी िजाररकरणको लानि लेिलीङ, प्याकेनजङ, प्रचार प्रसार जस्ता कुरामा ध्याि 

नदिपुछड । कुिै पनि व्यिसायको लािी माि र आपतुीको श्रृंखला महत्िपणुड हुिेहुुँदा सनमनत तथा सदस्यहरूमा यसको 

सझुिझुको लानि सरोकारिाला संस्थाले अहम भनूमका नििाडह ििड सक्छ । यस्ता व्यिसानयक उत्पादि तथा िजाररकरणका 

कृयाकलापहरूिाट सामदुानयक िीउ िैंक आनथडक रूपमा सिल हुिकुा साथै सम्िन्ध निस्तार, क्षमता अनभिनृर्द् हुि िइ 

नदिोरूपमा सञ्चालिको आधार तयार हुिेछ । अस्िस्थ व्यिसानयक प्रनतस्पधाड दखेी टाढै िस्ि ुपछड भिे रैथािे तथा स्थािीय 
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िाली संरक्षण र कृनष जैनिक निनिधता प्रिर्द्डि जस्ता सामदुानयक िीउ िैंकका मलु्यहरू लाई सधै ुँ सनम्झरहि ुपछड । व्यसायिाट 

भएको आयआजडििाट यस्ता कायडको श्रोत व्यिस्थापि तथा निस्तार िररिपुछड । 

 

४.४ सम्बन्ि यिस्तार, समन्िि तथा सहकािा 

सामदुानयक िीउ िैंकको नदिोपिको आधारको रूपमा संस्थाित सशुासि तथा क्षमता निकास, उपलब्ध स्रोतहरुको समनुचत 

पररचालि र व्यिसानयक उत्पादि तथा िजारीकरणको िारेमा मानथ चचाड िररसनकएको छ । यी सिै आधारहरूमा अिसर, 

समस्या र चिुौतीहरू हुन्छि ् जसलाई सामिा ििडका लानि सामदुानयक िीउ िैंकलाई निज्ञ, अिसुन्धािकताड, िीउ कम्पिी 

सरोकारिाला सरकारी, िैरसरकारी सहयोिी निकायहरूको साथ आिश्यक पछड । यस्ता सहयोिकताडहरूको सहयोिमा 

सामदुानयक िीउ िैंकले िीउ िैंक सञ्चालि आनथडक तथा प्रशासनिक क्षमता तथा प्रानिनधक क्षमता िढाउि, भौनतक सम्पत्ती 

र संरचिा निकास, ियाुँ ियाुँ प्रनिनधको ज्ञाि तथा शीप, निनभन्ि निकायसुँिको सहकायडका लानि प्रस्ताििा तयार ििड 

सनकन्छ । उत्पानदत िस्तकुो िजारलाई सम्िन्ध तथा समन्ियका माध्यमिाट निस्तार ििड सनकन्छ । रैथािे तथा स्थािीय िाली 

र जात एिं जैनिक सम्पदाका िारेमा ज्ञाि प्रिर्द्डिका लानि सरोकारिाला संस्थाहरूसुँि सहकायड िद ैनिनिधता प्रदशडिी, िीउ 

साटासाट, सहभानितामलूक िाली प्रजिि जस्ता कायडक्रम सञ्चालि ििड सनकन्छ । उपलब्ध अिसरहरूको उपभोि िद,ै 

समस्या र चिुौतीसुँि जधु्ि सक्िे संस्था िै नदिोरूपमा सञ्चालिको क्षमता राख्दछ । तसथड सामदुानयक िीउ िैंकको नदिो 

भनिश्यकालानि सम्िन्ध निस्तार, समन्िय तथा सहकायडमा जोड नदिपुछड । सामदुानयक िीउ िैंकले सम्िन्ध निस्तार, समन्िय 

तथा सहकायड ििडसक्िे केही संस्थाहरूको िारेमा खण्ड ३.१ को सरोकारिाला निकायहरु संि समन्िय र सहकायड नशषडकमा हिेड 

सनकन्छ । 
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५. सामुदाययक बीउ बैंक सुदृयिकिण प्रयिया 

 

िेपालमा स्थापिा भएका निनभन्ि सामदुानयक िीउ िैंकहरु केही िषड पनछ निनष्क्रय िा ससुपु्त भएका उदाहरणहरु थपैु्र छि ्। 

निशेष िरर िाह्य सहयोििाट पिूाडधारमा अनधकतम र सामानजक निकास तथा पररचालिमा न्यिू लिािी भइ स्थापिा भएका 

धेरै जसो िीउ िैंकहरु ससुपु्त िा निनस्क्रय रहकेा छि ्। त्यस्तैिरर, सञ्चालिमा रहकेा केही िीउ िैंकहरु स्थापिा हुदाका 

अिधारणा र उद्दशे्यहरु भन्दा नभन्िै कायड िा िनतनिनध िरेको पनि पाइएको छ । िेपाली पररिेशमा, सामदुानयक िीउ िैंकहरु 

निनस्क्रय िा ससुपु्त हुिमुा मखु्य िरी कुशल िेततृ्िको कमी र सञ्चालिमा आनथडक अभाि िा अपचलि कारक रहकेा छि ्। 

प्रानिनधक क्षमताको कमी, आन्तररक कलह, स्रोत-साधिको दरुुपयोि तथा अन्य सामानजक तथा राजिैनतक कारणहरुले पनि 

िीउ िैंकहरु िन्द हुिे िा ससुपु्त अिस्थामा पगु्िे िरेको अिस्था छ । ठुलो स्रोत, साधि र समयको लिािी भएको सामदुानयक 

िीउ िैंक सञ्चालि हुि िसक्ि,ु क्षमता अिसुार सञ्चानलत िहुि ुिा ससुपु्त हुि ु कुिै अथडमा पनि नठक हिै । त्यसैले त्यस्तो 

अिस्थामा पिुेका सामदुानयक िीउ िैंकहरुको अिस्था निशे्लषण र समदुायको चासो र प्रनतिर्द्तालाई मलु्यांकि िरर पिु: 

सञ्चालि ििड सनकन्छ । साथै, सञ्चालिमा भई राखकेा िीउ िैंकहरुको पनि अिस्था निशे्लषण िरी अिस्था सधुार िद ैजाि ु

अनत आिश्यक हुन्छ । सामान्यतया, एउटा िीउ िैंकले ३-४ िषडको अन्तरालमा आफ्िा िनतनिनधहरु र उद्दशे्यहरुको िहृत 

निशे्लषण, पिुरािलोकि ििड र आिश्यक परेमा संशोधि ििड पदडछ । निशे्लषण तथा पिुरािलोकिका क्रममा पनहचाि भएका 

कमी कमजोरीहरु, समस्याहरु लिाएत व्यिस्थापकीय असमझदारीहरुको समाधािका उपायहरु समेटर सदु्दनढकरणको योजिा 

ििाउि ुपदडछ । यस प्रनक्रयामा सामदुानयक िीउ िैंकका क्षेत्रमा अिभुि भएका जािकार व्यनक्तहरु, सरोकारिाला निकायका 

प्रनतनिनध, िीउ िैंक सञ्चालि सनमनत तथा सदस्य लिाएत स्थािीय अििुा व्यनक्तत्िहरुको सहभानिता हुि ु पदडछ तानक 

सिैको नचत्त िझु्िे निणडय तथा कायाडन्ियि ििड सनकिे योजिा निकास ििड सनकन्छ । 

 

५.१ अिस्था यिशे्लषण तथा सुदृयिकरणका उपािहरु 

सामदुानयक िीउ िैंक सञ्चालिको अिस्था िा समस्याहरु के छि ् भन्िे कुरा सामनुहक छलफल, पदानधकारीहरु संिको 

कुराकािी, प्रत्यक्ष अिलोकि, दस्तािेजहरुको अध्ययि तथा व्यिस्थापिको अिस्थािाट थाहा पाउि सनकन्छ । त्यस्तै 

निनभन्ि सहभानिता मलूक निशे्लषण निनधहरुको प्रयोि माफड त अिस्था निशे्लषण, मखु्य समस्याहरु र नतिका नििारणका 

उपायहरु पनहचाि ििड सनकन्छ । सामदुानयक िीउ िैंक िा िीउ िैंक सञ्चालि ििे संस्थाको ितडमाि अिस्थाका सामर्थयड, 

समस्या, अिसर र चिुौतीहरुका िारे निशे्लषण ििड SWOT Analysis (अिसुचूी ११) को अभ्यासिाट धेरै हदसम्म थाहा 

पाउि सनकन्छ । त्यस्तै सामदुानयक िीउ िैंक सञ्चालिमा आईपरेका समस्याहरुको सचूी तयार िरर अिसुचूी १२ मा 

उल्लेनखत ढांचामा स्तरीकरण ििड सनकन्छ । स्तरीकरण ििाडले कुि कुि समस्याहरु मखु्य रहछेि भन्िे पनहचाि हुिका साथै 

कुि-कुि समस्याहरुलाई कनत प्राथनमकता नदिे, कनत स्रोत पररचालि ििे भन्िे िारे निणडय ििड सनजलो पदडछ । संस्थाित 

अिस्था, अिसर र चिुौतीका साथै ितडमाि समस्याहरुको पनहचाि भए पछी समस्या तथा कमजोरीहरु नििारण ििड के-के ििड 

सनकन्छ भन्िे निषयमा िहृत छलफल ििुड पदडछ । पनहचाि भएका समस्या, कमजोरी तथा चिुौतीहरुलाई तानलका ४ मा जस्तो 

निषयित तिरले िनिडकरण िरर के-कस्ता पहलहरु ििुड पिे हो भनि छलफल माफड त निक्योल ििुड पदडछ । के के सधुार ििे? र 
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कसरर ििे? भिेर छोटकरीमा तानलकामा नटपोट िरे पछी अिसुचूी १३ मा उल्लेख िररएको योजिाको ढांचा अिसुार 

सामदुानयक िीउ िैंक सदुृनढकरणको निस्ततृ योजिा ििाउि ु पदडछ । निस्ततृ योजिामा के के कामहरु, कसरी र कहाुँिाट 

स्रोतहरु जटुाएर, कस्को सहयोिमा, कस्को िेततृ्िमा र कनत समय नसमा नभत्र सम्पन्ि ििे भिेर नकटाि ििुड पदडछ । यसरी 

निकास िररएको सदुृनढकरण योजिा कायाडन्ियिको नजम्मेिारी सामदुानयक िीउ िैंक सञ्चालि सनमनत तथा िीउ िैंक 

सञ्चालि ििे संस्थाको कायडसनमनतले ििे िरर सहमनत ििुड पदडछ । एकपटक ससु्ताएको संस्थालाई सधुार ििुड िा जिाउि ुिाहो 

हुिे हुुँदा यसका लानि धैयड र लिाि आिश्यक पछड । 

 

तायलका ४: सामदुानयक िीउ िैंक सदुृनढकरणको योजिा ििाउदा समेट्ि ुपिे निषयित क्षेत्रहरु 

क्र.सं. निषयित पक्षहरु सधुारका लानि ििुडपिे पहल तथा प्रनक्रया 

१ संस्थाित सधुार तथा 

व्यिस्थापि क्षमता 

अनभिनृर्द्मा सहयोि 

१)  पदानधकारीहरुको पिुडिठि, क्षमतानिकास, अनभमखुीकरण, तानलम, भ्रमण 

२)  संस्था/िीउ िैंकलाई आिश्यक िीनत, नियम, नियमािली र कायडनिनधको निमाडण तथा 

कायाडन्ियि 

३)  काििुी िैधानिकता, संस्था िनिकरण, सम्िनन्धत निकायमा दताड/अिमुनत नलिे 

२ सामदुनयक िीउ िैंक 

सञ्चालिका 

प्रानिनधक पक्ष सधुार 

१)  कृनष जैनिक निनिधता पनहचाि र संरक्षणको क्षेत्र:  

२)  िणुस्तरीय िीउ उत्पादि तथा प्रमानणकरणको क्षेत्र: 

३)  िीउ व्यिस्थापि तथा भण्डारणको क्षेत्र: 

३ आिश्यक स्रोतहरुको 

व्यिस्थापि 

सामदुानयक िीउ िैंकमा रहकेो १) आनथडक, २) भौनतक र ३) माििीय स्रोतहरूको 

अिस्था पनहचाि िि े। यसपिूड नलिेनदिे केही भए नलिेनदिको लानि पहल िि े। आिश्यक 

श्रोतको व्यिस्थापिको योजिा निमाडण तथा सम्िनन्धत निकायसुँि सहयोि माि ििे । 

४ संस्थाित सम्िन्ध तथा 

सहकायड निस्तार 

संिन्ध तथा सहकायड ििड सनकिे सरकारी, िैरसरकारी तथा िीउ निजी कम्पिी, 

एग्रोभटेहरूको सनुच तयार ििे । उिीहरूसुँि कायम राख्ि सनकिे सम्िन्ध तथा सहकायडहरू 

पनहचाि िरेर सम्पकड मा रनहरहिे । 

५ िीउ तथा स्थािीय 

उत्पादिको व्यिसाय 

निकास 

संस्थाको कृयाकलापहरू नियनमत ढंिमा सञ्चालि िि ेतथा नदिो व्यिस्थापिको लानि 

िीउ तथा स्थािीय उत्पादिको व्यिसाय प्रारम्भ ििे । यसका लानि सम्भानित िाली तथा 

उत्पादि पनहचाि र िजार निशे्लषण महत्िपणूड हुन्छ । 

६ उपलब्ध पूुँजी / 

कोषहरुको पररचालि 

उपलब्ध पूुँजी तथा कोषको पररचालि नस्थनत पनहचाि िि ेर यसलाई व्यनिस्थत र पारदशी 

ढंिमा चलाउिे । 
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५.२ सामुदायिक बीउ बैंक सुदृयिकरणमा सलंग्न गना सयकने थप के्षत्र तथा यिषिहरु  

 स्थािीय तथा रैथािे जात/ उपज िा उत्पादिमा मलु्य / िणु थप्िे 

 सामदुानयक िीउ िैंकको दायरा िा क्षेत्र िढाउिे  

क. कृनष आििंुनशक स्रोतहरु (६ िटा अिं र ४ िटा उप-अिं) 

जग्िाको क्षेत्र : सािडजनिक क्षेत्र/ स्थल, भिि, कायडलय, सामदुानयक क्षेत्र 

 पयाड-पयडटिसंि जोड्िे  

 सचेतिा तथा कृषकको क्षमता अनभिनृर्द् कायडहरु ििे  

 आफ्िो पिलाई अनधकार नलई िजारीकरण ििे (भौिोनलक संकेत नचन्ि, ब्रान्ड समेत संलग्ि िरी) 

 आनथडक नहसािले िढी महत्ि भएको क्षेत्र निस्तार ििे र आनथडक रुपमा संरक्षणमा कनठि तथा कम सम्भाििा 

भएका िाली तथा जातहरु रानष्िय नजि िैंकमा िा सम्िन्धीत सरकारी अिसुन्धाि केन्रमा पठाउिे  

 प्रचार- प्रसार ििड निनभन्ि उपायहरु ििे (अि लाइि, सामानजक संजाल, निनभन्ि सरकारी तथा िैर सरकारी 

कायडक्रमहरु) 

 हरेक क्षेत्र/ तह/ ठाउुँमा स्थािीय तथा रैथािे जात/ उपजलाई निशेष महत्ि नदिे व्यिस्था ििे  
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६. सामुदाययक बीउ बैंकको सफलताका सूचकहरु 

 

कुिै पनि सामदुानयक िीउ िैंक सचुारु छ/छैि िा सफलतापिूडक सञ्चानलत छ नक छैि भन्िे कुरा नियनमत रुपमा अििुमि ििुड 

आिश्यक हुन्छ । सामदुानयक िीउ िैंक सञ्चालि एउटा नक्रयाकलाप िभई एक एककृत प्रनक्रया भएको हुिाले यसका धेरै 

पाटाहरुको अिस्था निशे्लषण िरेरमात्र यसको अिस्थाका िारे केही निचोड निकाल्ि सनकन्छ ।संस्थाित व्यिस्था दनेख नलएर 

प्रानिनधक, भौनतक, आनथडक र सामानजक पाटाहरुको अिस्थाले उक्त िीउ िैंक कनतको सफल र चलायमाि छ भिेर आुँकलि 

ििड सनकन्छ । श्रेष्ठ पीताम्िर (२०७५) का अिसुार सफल सामदुानयक िीउ िैंक सञ्चालिका प्रमखु १० सचूकहरु छि ्। उक्त 

१० सचूकहरु लिाएत अन्य थप सचूकहरुको नििरण निम्िािसुार छि;्  

१) िैधानिकता प्राप्त संस्था वारा प्रचनलत काििु िमोनजम सिल िेततृ्ि, सशुासि र पारदनशडता माफड त प्रकृयाित रुपमा 

सञ्चानलत हुिे पररपाटी भएको; 

२) सम्पणूड सदस्यहरुको उपनस्थनतमा नियनमत मानसक िैठक िस्िे, छलफल हुिे र निणडयहरु नलनपिर्द् ििे चलि निकास 

भएको; 

३) जिचेतिामलूक र क्षमता निकासका कायडक्रम निरन्तर सञ्चालि िरेको र सम्पणूड सदस्यहरुले सामदुानयक िीउ िैंक 

सञ्चालि ििाडको उद्दशे्य िझुेका, सदस्यहरु िीचमा काम तथा नजम्मेिारी िाडफाड भएको र त्यसै अिरुुप भनूमका 

नििाडह ििे पररपाटी िसेको; 

४) नियनमत मानसक िचत तथा ऋण लिािीको व्यिस्था िरी सदस्यहरुको जीनिकोपाजडि सधुार एिम आयआजडिमा 

िनृर्द्मा पररचालि ििे िररएको; 

५) संस्थाको आम्दािी, खचड, चलअचल सम्पनत्तको पणूड नहसाि तथा नििरण चसु्तदरुुस्त राख्िे िररएको,  

६) स्थािीय जैनिक निनिधता संरक्षणका लानि िीउहरुको िमिुा संकलि, नियनमत िीउ उत्पादि तथा सचुिाहरुको 

लेखाजोखा रानखएको/हुिे िरेको; 

७) स्थािीय तथा उन्ित जताका िीउनिजिहरुको नियनमत उत्पादि, भण्डारण तथा निक्रीनितरणको व्यिस्था हुिकुा साथै 

सम्पणूड नििरणहरु चसु्तदरुुस्त राख्िे िररएको,  

८) संस्थामा समाि व्यिहार, सहभािीमलूक समािेसी उपनस्थनत हुिकुा साथै सिै सदस्यहरुको क्षमता निकासमा ध्याि नदिे 

नजम्मेिार िेततृ्ि भएको  

९) सामदुानयक िीउ िैंकको िानषडक कायडयोजिा, िीउ उत्पादि योजिा तथा अिमुानित िजेट तयार िररएको, िानषडक रुपमा 

लेखापररक्षण िराई आनथडक तथा प्रानिनधक प्रिनत प्रनतिेदि तयार ििे, साधारणसभािाट पाररत ििे पररपाटी िसेको;  

१०) सदस्यहरुको जीनिकोपाजडि सधुारका लानि कृनष जैनिक निनिधतामा आधाररत आयमलूक नक्रयाकलापहरु सञ्चालि 

भएको, आनथडक नस्थनत सिलीकरणका लानि नियनमत आनथडक स्रोतको व्यिस्था भएको 

११) सामदुानयक िीउ िैंक सञ्चालिका लानि आिश्यक भौनतक स्रोत साधि तथा पिूाडधारहरु भएको िा क्रनमक रुपमा 

निकास हुिे क्रममा रहकेो;  

१२) स्थाि निशेष िाली, जात िा कुिै रैथािे कृनष उपज उत्पादि र िजाररकरण माफड त पनहचाि ििाएको 

१३) संस्थाको उदशे्यसंि मेल खािे स्थािीय तह, नजल्ला तह, प्रदशे तथा रानष्िय तहका सरकारी निकायहरु, निनभन्ि िैर-

सरकारी निकाय, िीउ कम्पनि तथा व्यिसायीहरु संि समन्िय तथा सहकायड भएको । 
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७. सामुदाययक बीउ बैंक स्थापना तथा सञ्चालनका लायि 

नीयतित व्यवस्था ि यवयभन्न यनकायको भूयमका 

 

७.१ रायरिि स्तरमा हालसम्म भएका नीयतगत व्ििस्थाहरु 

िेपालको संनिधािमा सामानजक न्यायको अनधकार अन्तिडत कृषकलाई स्थािीय िाली र जातको छिौट र संरक्षणको 

अनधकार सनुिनश्चत िररएको छ । िेपालमा िीउ निजिको उत्पादि, प्रशोधि, उपभोि र कारोिारलाई व्यिनस्थत ििड िीउ 

निजि ऐि, २०४५ (पनहलो संशोधि २०६४) र िीउ निजि नियमािली, २०६९ लाि ुिररएको छ । त्यस्तै रानष्िय िीउ निजि 

िीनत २०५६ र िीउ निजिको दीघडकानलि रानष्िय सोच (सि ् २०१३- २०२५) ले समदुाय िा कृषक समहु /सहकारीलाई 

केन्रमा राखरे िीउ र िीउजन्य सामग्रीहरुमा पहुुँच िढाउिे तथा कृनष जैनिक निनिधताको संरक्षण र दीिो उपयोििाट स्थािीय 

िीउको सरुक्षा एिं प्रिर्द्डि ििे उद्दशे्य राखकेो दनेखन्छ । सामदुानयक िीउ िैंक स्थापिा र सञ्चालिमा सहयोि कायाडन्ियिको 

निषय प्राथनमकतामा िदनेखएको भएपनि लोपोन्मखु रैथािे िा स्थािीय िाली तथा जातहरुको संरक्षणका लानि िीनतहरुमा 

सामदुानयक िीउ िैंकलाई महत्िपणूड अिंको रुपमा स्िीकार िररएको छ । साथै खाद्य अनधकार तथा खाद्य सम्प्रभतुा ऐि 

२०७५ मा पनि स्थािीय िीउ निजि र कृनष प्रजानतको छिौट र त्यसको िौनर्द्क सम्पत्तीको संरक्षण प्रानप्त लाई सनुिनश्चत 

िररएको छ र यसमा सामदुानयक िीउ िैंकको महत्िपणूड भनूमका हुि सक्छ । 

कृनष जैनिक निनिधता िीनत २०६३ (पनहलो संशोधि २०७१) ले कृनष जैनिक निनिधता तथा परम्पराित ज्ञािको पनहचाि, 

संरक्षण, संिर्द्डि, निकास र नदिो उपयोिको लानि अिलम्िि िरेका िीनतहरु मध्य स्िस्थािीय संरक्षण तथा संिर्द्डि अन्तिडत 

अन्तराडनष्ियस्तरमा संरनक्षत िेपालका आििंुनशक पदाथड र स्रोतहरुको स्िस्थािीय संरक्षण, पिुस्थाडपिा, अिसुन्धाि र निकास 

कायडहरुको प्रिर्द्डिका लानि सामदुानयक िीउ िैंकहरुसुँि सहकायड िररिे उल्लेख िररएको छ । त्यस्तै समदुायमा आधाररत 

जैनिक निनिधता व्यिस्थापि पर्द्नतलाई प्रिर्द्डि ििड सामदुानयक जैनिक निनिधता अनभलेखीकरण, जैनिक निनिधता मेला, 

सामदुानयक िीउ िैंक, नफल्ड नजि िैंक, नसमेि िैंक र जैनिक निनिधता व्यिस्थापि कोषजस्ता कायडक्रमहरु सञ्चालि र 

निस्तारको पररकल्पिा िररएको छ । साथै सोनह िीनतको परस्थािीय संरक्षण तथा संिर्द्डि अन्तिडत परस्थािीय र स्िस्थािीय 

संरक्षण कायडक्रमहरुलाई प्रभािकारी ििाउि रानष्िय कृनष आििंुनशक स्रोत केन्र, नसमेि केन्र र सामदुानयक िीउ िैंकजस्ता 

स्थािीय कायडक्रमहरुिीच समन्िय र सहकायड िढाइिे भनिएको छ । 

कृनष निभाि र मातहतका सानिकका नजल्ला कृनष निकास कायाडलयहरुिाट सामदुानयक िीउ िैंक स्थापिा तथा सञ्चालिमा 

सहयोि ििडका लानि सामदुानयक िीउ िैंक कायडक्रम कायाडन्ियि निदनेशका २०६५ स्िीकृत भइ लाि ुभएको नथयो । कृनष 

इनन्जनियररङ्ि निदशेिालयले भकूम्पपीनडत नजल्लामा सामदुानयक िीउ िैंक स्थापिाका लानि निशेषिरर भौनतक पिूाडधार 

निमाडणमा सहयोि ििडका लानि कृनष निकास मन्त्रालयिाट सामदुानयक िीउ िैंक स्थापिा कायाडन्ियि कायडनिनध २०७२ 

स्िीकृत िरर लाि ुिरेको नथयो । तर नि.सं. २०७५ मा कृनष निकास मन्त्रालय र मातहतका निकायको पिू: संरचिा भई संघीय, 

प्रादनेशक र स्थािीय तहको संरचिामा प्रिेश हुुँदा भिे सामदुानयक िीउ िैंक स्थापिा र सञ्चालि सहयोिमा नतिै तहका 

निकायको ध्याि िपिुेको दनेखन्छ । 
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७.२ सघंीि यनकाि तथा भूयमका 

कृनष जैनिक निनिधता सम्िन्धी कायडका लानि कृनष तथा पशपुन्छी निकास मन्त्रालयमा खाद्य सरुक्षा तथा खाद्य प्रनिनध 

महाशाखा अन्तिडत कृनष जैनिक निनिधता तथा िातािरण शाखा रहकेो छ । संरचिाित नहसािले दशे भर कृनष जैनिक 

निनिधता सम्िन्धी रणनिनतक कायडक्रम सञ्चालि ििे तथा निनतित कायडमा समेत अििुाइ ििे नजम्मेिारीकासाथ कृनष 

निभाि मातहतमा िाली निकास तथा कृनष जैनिक निनिधता संरक्षण केन्र रहकेो छ । यस केन्रको उद्दशे्य तथा कायडनििरण 

िमोनजम िै रैथािे तथा लोपोन्मखु िाली तथा जातको संरक्षण, सम्िर्द्डि, प्रिर्द्डि र उपयोि र उन्ित िीउमा समेत कृषकको 

पहुच र प्रयोिमा व्यापकताका लानि सामदुानयक िीउ िैंकको महत्िपणूड भनूमका रहिे ठहर िरर सामदुानयक िीउ िैंकलाई 

अिानड िढाउि प्रयास थानलएको छ । रैथािे तथा स्थािीय िालीका जातको दताड कृनष तथा पशपुन्छी निकास मन्त्रालय 

मातहत रहकेो िीउ निजि िणुस्तर नियन्त्रण केन्र िा रानष्िय िीउ निजि सनमनत सनचिालय मापडत हुिे व्यिस्था रहकेो छ । 

िेपाल कृनष अिसुन्धाि पररषद अन्तिडत खमुलटारमा रहकेो रानष्िय कृनष आििंुनशक श्रोत केन्र (नजि िैंक) ले मखु्यत: 

निनभन्ि िाली तथा जातका िीउको परस्थािीय संरक्षण (Ex-situ conservation) को कायड िरररहकेो छ । उक्त कायडका 

लानि दशेभरका निनभन्ि स्थािमा रहकेा सामदुानयक िीउ िैंकहरुसुँि समन्िय िरर िमिूा संकलि तथा संरक्षण भइरहकेो छ 

साथसाथै स्िस्थािीय संरक्षण र नफल्ड नजि िैंक तथा On farm संरक्षणका लानि कृषक समहु/सहकारी तथा सामदुानयक िीउ 

िैंकलाई प्रानिनधक सहयोि र क्षमता निकासका कायडक्रम सञ्चालि िद ैआएको छ । 

 

७.३ प्रादेयशक सरंचना तथा भूयमका 

सातै प्रदशेमा भमुी व्यिस्था कृनष तथा सहकारी मन्त्रालय मातहत कृनष ज्ञाि केन्र िा कृनष निकास कायाडलय िा एनककृत कृनष 

तथ पशपुन्छी निकास कायाडलयहरु रहकेा छि । यी मध्ये कनतपयको कायडक्षेत्र एक नजल्ला रहकेो छ भिे कनतपयको दईु 

नजल्लाहरु रहकेा छि ्। यी कायाडलयको कायडनििरणमा पनि कृषकको समस्यामा आधाररत भइ अिकुुलि र कायड अिसुन्धाि 

(Adaptive and action research), कृनष जैनिक निनिधता संरक्षण र सम्िर्द्डि आनद रहकेो छ । तसथड यी कायाडलयहरुले 

आफ्िो कायडक्षेत्रमा रहकेा रैथािे तथा लोपोन्मखु िाली तथा जातको संरक्षणका लानि सामदुानयक िीउ िैंक स्थापिा र 

सञ्चालिमा सहयोि तथा समन्ियमा जाि सक्िे प्रािधाि रहकेो छ । त्यस्तै सामदुानयक िीउ िैंकहरुले उन्ित जातका िीउ 

उत्पादि तथा निक्री नितरणमा संलग्ि हुुँदा निउ िणुस्तर नियन्त्रणका लानि हरेक प्रदशेमा रहकेा िीउ निजि प्रयोिशालासुँि 

समन्िय ििुडपछड । 

 

७.४ स्थानीि तहको सरंचना तथा भूयमका 

हरेक स्थािीय तहमा कृनष शाखाको व्यिस्था रहकेो छ र िेपालको संनिधािले कृनष प्रसारको साथसाथै सम्िनन्धत स्थािीय 

तहको क्षेत्रमा रहकेो कृनष जैनिक निनिधता संरक्षण र सम्िर्द्डिको लानि स्थािीय तहको भनूमका महत्िपणूड रुपमा निनदडष्ट िरेको 

छ । तसथड स्थािीय तहहरुले संभाििा हरेी आफ्िो कायडक्षेत्रमा रहकेा रैथािे तथा लोपोन्मखु िाली तथा जातको संरक्षण र आम 

कृषकमा उन्ित जातका िीउको पहुच तथा उपयोि िनृर्द् ििडका लानि सामदुानयक िीउ िैंक स्थापिा र सञ्चालिमा सहयोि 

तथा समन्ियमा जाि ुपछड । 
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८. मुख्य चुनौती तथा समाधानका उपायहरु 

 

८.१ सामुदायिक बीउ बैंक स्िाित्त ससं्थाको रुपमा दताा हुने िैिायनक प्राििान नहुनु 

सामदुानयक िीउ िैंकका आफ्िै मलू्यमान्यता, अिधारणा र सञ्चालि निधी रहकेो छ । तीि दशक पार िररसक्दा यसले 

असल अभ्यासहरूको माध्यमिाट आफ्िो औनचत्य प्रमानणत िररसकेको छ । रानष्िय कायडक्रमको प्राथनमकतामा रहकेो पनि 

दनेखन्छ । तर पनि यसलाई स्िायत्त संस्थाको रूपमा मान्यता िपाउुँदा यसको निस्तारमा यथोनचत प्रिती दखे्ि पाइएको छैि । 

यसलाई स्िायत्त संस्थाको रूपमा दताड िराउि पाएमा कृषकििडलाई एकोहोरो रूपमा कायड ििड र सामदुायक िीउ िैंकको 

प्रणालीहरू निकास ििड सनजलो हुिे हाल सञ्चानलत सामदुानयक िीउ िैंकहरुको िझुाइ रहकेो छ । सामदुानयक िीउ िैंकहरु 

सम्िनन्धत स्थािीय तहमै दताड हुिे र दशेभर एकै खालका मापदण्ड िमोनजम हुुँदा सहज हुन्छ । यसिाट सिै सहयोिी संस्थामा 

समाि िझुाइको निकास हुिसक्छ । सामदुानयक िीउ िैंकहरू हाल सरकारी िा िैरसरकारी संस्थाको रूपमा दताडभइ कायड 

िरररहकेा छि। यसरी कायड ििुडपदाड ती संस्थाको एक पररयोजिाको रूपमा कायडसम्पादि ििुडपिे र ती संस्थाको काििुी 

प्रािधािका व्यिस्थाहरूलाई पनि परुा ििुडपदाड थप भार सजृिा भएको छ । यसले सामदुानयक िीउ िैंक सञ्चालकहरू 

निषयान्तर हुिे र सामदुानयक िीउ िैंकको प्रधाि लक्ष्यिाट निमखु भएको पाइएको छ । तसथड सामदुानयक िीउ िैंकको स्िायत्त 

दताड तथा पररचालिको लानि अि नढला ििुड हुदिै । 

 

८.२ सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना र सञ्चालनमा एकरुपताको कमी 

निनभन्ि सरकारी तथा िैरसरकारी संस्थाले आआफ्िो तररका र अिभुिका आधारमा सामदुानयक िीउ िैंक सहनजकरण 

िरररहकेोले सञ्चालिमा रहकेा सामदुानयक िीउ िैंकहरूमा स्थापिा र सञ्चालिमा एकरूपताको कमी दनेखन्छ । यसिाट 

सामदुानयक िीउ िैंक भिेर सम्िोधि िररए पनि कनतपय अिस्था िररिे काममा पनि निनिधता रहकेो पाइन्छ । यसले 

सामदुानयक िीउ िैंकको लानि कायडक्रम निमाडण, योजिा तजुडमा तथा कायाडन्ियिमा समस्या परेको छ । नियामक संस्था तथा 

अन्य सरोकारिालहरूलाई अििुमि पनि चिुौती पणुड रहकेोछ । हालको सामदुानयक िीउ िैंकहरूको अिस्था निशे्लषण िरी 

समाि धारणा र पद्दतीको निकास ििडसके यो समस्या समाधाि भइ कृनष जैनिक निनिधताको सिालमा हामी अिाडी पगु्ि 

सक्छौ ुँ । सम्िनन्धत निकायहरूिाट आिश्यक िीनतनियमको तजुडमा अपेक्षाकृत छ । 

 

८.३ स्थानीि स्तरमा सामुदायिक बीउ बैंक सम्बन्िी जानकारी तथा प्रयियिगत क्षमता नहुनु 

स्थािीय स्तरमा कायडरत सरकारी निकायहरु लिाएत कृषक ििडमा सामदुानयक िीउ िैंक सम्िन्धी जािकारीहरूको कमी हुिकुा 

साथै प्रनिनधमा नसनमत पहुुँच पनि प्रमखु चिुौती रहकेो छ । सामदुानयक िीउ िैंक सम्िन्धी अिधारणा, महत्ि लिाएत 

सञ्चालिका लानि लानि आिश्यक क्षमता निकासका निषयहरु समेटी निनभन्ि तानलम, जािकारी पत्र तथा श्रोत 

पसु्तीकाहरूको निकास ििुड जरूरी छ । सामदुायक िीउ िैंकमा प्रनिनध निस्तारको लानि राज्यले योजिािद्द ढंििाट सहयोिका 

कायडक्रम ल्याउि जरूरी छ । समदुाय सक्षम भएमािै जैनिक निनिधताका सिालमा राम्रो पैरिी ििड सक्छि ्। 
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८.४ सामुदायिक बीउ बैंकहरुमा संरक्षणको पाटो कमजोर हुूँदै गएको 

हाल सञ्चालिमा रहकेा सामदुानयक िीउ िैंकहरुमा संरक्षणको पाटो कमजोर हुुँद ैिएको िा कायडनदशा पररितडि िद ैिएको 

पाइएको छ । यसमा िीउ िैंक सञ्चालििाट आय ििड िसक्ि,ु संरक्षणमा कुिै पसु्ताको मात्र सहभानिता हुि ु र िया पसु्ता 

इच्छुक िहुि ुर व्यिस्थापि र प्रानिनधक क्षमता निकासमा सहयोि िपाउि ुजस्ता निनिध कारणहरु रहकेा छि । तसथड सम्िर्द् 

निकायहरुले यसमा ध्याि परु् याउि ुपिे दनेखन्छ ।  

 

८.५ नेतृत्ि हस्तान्तरणमा समस्िा  

संचालिमा रहकेा सामदुानयक िीउ िैंकहरुको साझा समस्याका रुपमा िया िेतिृको अभाि टट्कारो रुपमा दनेखन्छ । सफल 

तथा असफल दिैु नकनसमक िीउ िैंकहरुको सरुुिाती अिस्था दनेख ितडमािसम्म पनि एकै व्यनक्तको िेततृ्ि दनेखन्छ भि ेिया 

पसु्ता र निशेष िरर यिुा पसु्तामा यसमा निकै कम चासो भएको पाईन्छ । िीउ िैंक व्यिस्थापि ििे संस्थाले भािी िेततृ्ि 

निकासमा प्राथनमकता िनदि,ु यिुापसु्ताको यस क्षेत्रमा रुची कम हुि ुर ितेतृ्िको अिसरमा सिैको समाि अिसर िहुि ुप्रमखु 

कारणहरु हुि ्। यस समस्याका कारण धेरै िीउ िैंकहरु िेततृ्ि निनहि भएका छि ्भिे भनिष्यका लानि दोस्रो पसु्ता तयार हुि 

िसकेको अिस्था छ । यसको समाधािको लानि क्षमता निकासको क्रममा िै दोस्रो िेततृ्िका लानि जिसनक्त तयार ििे, यिुा 

पसु्तालाई आकनषडत ििे/सहभानिता िढाउिे तथा िीउ िैंक सञ्चालिलाई आनथडक रुपले सिल ििाउि ेउपायहरु अिलम्िि 

ििड सनकन्छ ।  
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अनुसूची १ : सामुदायिक कृयष जैयिक यियििता अयभलेख (Community Agrobiodiversity Register: 

CAR) को िाूँचा 
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अनुसूची २ : बाली तथा जातहरुको अिस्था यबशे्लषणका लायग गररने संशोयित चार िगा यिशे्लषण (Four Cell 

Analysis) को िांचा 
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अनुसूची ३ : पासपोटा डाटा नमुना फारम 

कृषि आनिंुशशक श्रोत संकलन पासपोटज र्ारम 

अ. नमनुाको पररचय 
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गनुजस)् 

इ. जातको गणुहरु तथा व्यिस्थापन 

बाली रोप्ने मषहना : 
संकललत बाली लभत्र्याएको साल र मषहना : 
प्रयोग : 
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क. नमनुाको अिस्था (गोलो लगाउनसु)् 

१. स्थानीय जात २. उन्नत जात ३. जङ्गली  

४. झारपात ५. प्रजनन ् ६. अन्य (कुनै भए लेख्नसु)् 

ख. संकललत जातको श्रोत (गोलो लगाउनसु ्र नाम लेख्नसु)् 

१. आफ्नै  २. स्थानीय ३. बजार  
४. संस्था  ५. अन्य (कुनै भए लेख्नसु)् 

ग. कषहले र कहाबँाट ल्याइएको : 
घ. संकललत जातको अिस्था 

१. धेरै ठाउँमा खेती गररने २. थोरै ठाउँमा खेती गररने  

३. लोपोन्मखु 

ङ. संकललत जातमा षिषिधता 
१. एकैनास २. एकैनास नभएको ३. लमशश्रत 

च. नमनुा संकलन तररका (गोलो लगाउनसु)् 

१. लमशश्रत २. छानेर ३. हचिुा 
छ. नमनुा संकलनमा संलग्न षिरुिा िा कृिकको संख्या 
ज. संकललत िस्तकुो पररमाण  

(बीउ िा षिरुिाको संख्या िा तौल प्रलत नमनुा) : 
झ. नमनुाको प्रकार (गोलो लगाउनसु)् 

१. िानस्पलतक २. बीउ ३. दिैु ४. र्ल 

ञ. हिेररयम ्(षिरुिा िा षिरुिाको अङ्ग) को नमनुा : 
१. छ       २. छैन 

ट. र्ोटो ललएको : 
ठ. र्ोटो ललएको: 

१. लसंशचत खेती          छ        छैन 

२. रोप्ने िा साने         छ        छैन 

३. उच्च प्रषिलध खेती     छ        छैन 

४. अन्य (कुनै भए लेख्नसु)् 

उ. अन्य कुनै अिलोकन तथा सझुािहरु  

 

संकलनकताजको नाम र संस्था : 

 (स्रोत: रायरिि आनिंुयिक श्रोत क्द्र, नाकक , खमुलटार) 
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अनुसूची ४ : रायरिि जीन बैंकमा बीउ संरक्षणका लायग पठाउन आिश्िक पने न्िुनतम बीउका पररमाणहरु 

SN Crop िाली आिश्यक मात्रा (ग्राम) 

1 Yard long bean तिेिोडी 500-600 

2 Soybean भट्ट/भटमास 500-3000 
3 Pea (large) केराउठुलो 800-1200 

4 Pea (small) केराउसािो 500-600 
5 Bean (large) नसमीठुलो 2400-2500 

6 Bean (medium) नसमीमध्यम 1700-1800 
7 Bean (small) नसमीसािो 1400-1500 
8 Hyacinth bean टाटे/नहउुँदनेसमी 600-800 
9 Egg plant भन्टा 50-60 
10 Tomato िोलभेंडा/टमाटर 55 

11 Capsicum भडेेखसुाडिी 50-85 
12 Chillies खसुाडिी 50-85 

13 Coriander धनिया 125-150 
14 Pumpkin फसी 200-400 

15 Cucumber काुँक्रो 125-160 
16 Snake gourd नचनचडंो 400 

17 Sponge gourd नघरौंला 360-400 
18 Ridge gourd नतरई 360-400 

19 Ash gourd कुनभन्डो 150 
20 Bitter gourd करेला 250-320 
21 Balsam gourd िरेला 150 

22 Bottle gourd लौका 700-750 
23 Cabbage िन्दा 45-50 

24 Cauliflower काउली 45-50 
25 Knol-khol ग्यांठकोिी 45-50 

26 Radish मलुा 85-185 
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SN Crop िाली आिश्यक मात्रा (ग्राम) 

27 Turnip सलिम 45-50 
28 Onion प्याज 35-55 

29 Okra नभडंी 500-600 
30 Spinach पालुंिो 115-120 
31 Garden cress चम्सरु 25-30 

32 Carrot िाुँजर 15-30 
33 Beetroot चकुन्दर 100-150 

34 Mustard रायो/तोरी/सस्युुं 20-40 
35 Water melon खरिजुा 100-200 

36 Amaranthus लटे्ट 15-20 
37 Rice धाि 500-600 

38 Wheat िहुुँ 600-800 
39 Barley जौ 500-600 

40 Buckwheat फापर 500-600 
41 Maize मकै 2000-3000 
42 Millets कोदो 100-300 

43 Sorghum जिुेलो 400-500 
44 Sesame नतल 50 

45 Lentil मसुरुो 250-500 

46 Chickpea चिा 1300-2000 

47 Horsegram िहत 300-400 
48 Ricebean मस्यांि 500-600 

49 Pigeonpea रहर 600-1700 
50 Groundnut िदाम 1250-2250 

51 Blackgram मास 300-500 
52 Greengram मुिं 250-700 

 (स्रोत: रायरिि आनिंुयिक श्रोत क्द्र, नाकक , खमुलटार) 
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अनुसूची ५ : सामुदायिक बीउ बैंकमा बीउ संरक्षण र प्रिर्द्ान गना लायग संकलन गनुपने बीउका न्िुनतम पररमाणहरु 

ि.सं. बाली िा िगज संकलन गनुजपने न्यूनतम पररमाण 

१ धान ५ के.जी. 
२ गहुँ/जौ/उिा १० के.जी. 
३ मकै १० के.जी. 
४ कोदो िगजका बालीहरु : कोदो, कागनुो, शचनो, सामा, बाजरा २ के.जी. 
५ ठूला दाना हनेु कोसे बालीहरु : रहर, भटमास, केराउ, चना, 

बकुल्ला, लसमी, बोिी, मस्याङ्ग, मास, मसुरुो 
५ के.जी. 

६ साना दाना हनेु कोसे बालीहरु : मास, मङु्ग, मसुरुो, गहत, 
केराउ, बोिी, भटमास 

३ के.जी. 

७ तेलहन बाली : तोरी, लतल, झसेु लतल, आलस, सस्युज ५ के.जी. 
८ लभण्िी १ के.जी. 
९ टमाटर, खसुाजनी, भण्टा २५० ग्राम 

१० काँिा,र्सी, लौका,शघरौला,शचशचण्िो,तरबजुा, करेला, बरेला ५०० ग्राम 

११ मूला, गाजर ५०० ग्राम 

१२ लटे्ट, पालङु्गगो ५०० ग्राम 

स्रोत: श्र्ष्ठ पीताम्बर, यबरण ुिकाल र यनरद्जन पडुासैनी, २०७८ 

 

अनुसूची ६ : बीउ राख्ने बट्टा/भाूँडोहरुमा लगाउन पने संकेत पत्र/ट्िाग 

िाली : ............................................................................... 

जात : ................................................................................. 

िीउ उत्पादक कृषक : ............................................................. 

खरीद/संकलि नमनत : ............................................................. 

खरीद पररमाण (केजी) : .......................................................... 
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अनुसूची ७ :  स्थानीि तथा उन्नत बीउहरुको उत्पादन िोजनाको नमुना िाूँचा 

बाली जात 

बीउ उत्पादन लक्ष्य 

बीउ (के.जी. के्षरर्ल 
(कठ्ठा/रोपनी 

सहभागी हनु े
कृिकको संख्या 

अन्नबाली     

     

जम्मा     

दालबाली     

     

जम्मा     

कोसेबाली     

     

जम्मा     

लहरे तरकारी बाली     

     

जम्मा     

अन्य तरकारीबाली     

     

जम्मा     

स्रोत: श्र्ष्ठ पीताम्बर, यबरण ुिकाल र यनरद्जन पडुासैनी, २०७८ 
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अनुसूची ८ : सामुदायिक बीउ बैंक सञ्चालनका लायग आिश्िक न्िुनतम भौयतक स्रोत सामग्रीहरु 

ि. 

सं. 
सामग्रीको नाम 

पररमाण / आिश्िक 

संख्िा 
यििरण 

१ िीउ भण्डारण कोठा 

 

 

१ सखु्खा, दोहोरो हािा खले्िे, पािी 

िचनुहिे, चरा तथा मसुा िपस्िे 

हुिपुिे 

२ काठ िा नस्टलको 

रडयाक 

 

४ िटा ६ नफट उचाइ तथा ३ नफट चौडाइ 

भएको 

३ कोरा कपडाका 

थैलाहरू 

 

५० दनेख १०० िटा निनभन्ि साइजका 

४ िीउ सकुाउिे, 

केलाउिे तथा 

जोख्िे सामग्रीहरू  

िाङ्लो १० िटा, ढक 

तराज ु१ सेट, सािो 

नत्रपाल २ िटा 

निजलुी ित्ती भएको स्थािमा 

नडनजटल तराज ुभएमा काम ििड 

सनजलो हुिे 

५ हािािन्द िट्टाहरू 

  

५० दनेख १०० िटा निकोमा िासर भएका कोक/ 

फान्टा/पेप्सीका िोतल पनि प्रयोि 

ििड सनकिे 

६ िीउ दताड ििे रनजष्टर 

 

१ िटा अिसुचूी २ मा उल्लेनखत फाराम 

िमोनजमको रातो नकताि । रनजष्टर 

मोटो र िनलयो हुिपुिे । 

७ नचस्यािसचूक 

कािज 

 

१ िटा यो काज िेपालमा सहज रूपमा 

उपलब्ध िहुिे भएकोले सहयोिी 

संस्थाले जटुाइ नदिपुिे 

स्रोत: श्र्ष्ठ पीताम्बर, २०७५ 
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अनुसूची ९ : व्िािसायिक रुपमा सामुदायिक बीउ बैंक सञ्चालनका लायग आिश्िक भौयतक स्रोत तथा 

सामग्रीहरु 

क्र.

सं. 
भौनतक संरचिा, मेनसि र सामग्रीको िाम 

पररमाण / 

आिश्यक संख्या 
कैनफयत 

१ भिि निमाडण तथा 

खलाका लानि 

सािडजनिक िा 

निजी जग्िा 
 

१ दनेख ३ रोपिी धेरै मानिसहरू आित जाित ििे िा 

पायक पिे स्थाि हुिपुिे 

२ भिि 

 

१ कायाडलय/िैठक कोठा १, स्थािीय 

जािको िीउ भण्डार कोठा १, उन्ित 

जातको िीउ भण्डार कोठा १ 

३ पक्की खलो 

 

१ कम्तीमा २० x २० नफटको 

४ ग्रेनडङ्ि मेनशि 

 

१ क्षमता अिसुार िा आिश्यकता 

अिसुार 

५ िीउ ित्ताउिे 

पङ्खा 

 

१ क्षमता अिसुार िा आिश्यकता 

अिसुार 

६ िीउको नचस्याि 

िाप्िे मेनशि 

 

१ कृषकहरूलाई प्रयोि ििड सनजलो हुिे 

नचस्याि मापक यन्त्र छिौट ििे 

७ िोराको मखु 

नसलाउिे मेनशि 

 

१  



- 39 - 

क्र.

सं. 
भौनतक संरचिा, मेनसि र सामग्रीको िाम 

पररमाण / 

आिश्यक संख्या 
कैनफयत 

८ नडनजटल तराज ु

 

कम्तीमा १०० 

केजी क्षमताको 

निजलुी ित्ती भएमा नडनजटल तराज ु

राख्दा राम्रो 

९ छपाइ िररएका 

िोरा 

 

आिश्यकता 

अिसुार 

 

१० मोिाइल िा 

टेनलफोि 

 

१  

११ काठका नपकाड 

 

कोठाको आकार 

तथा िीउको 

पररमाण अिसुार 

 

१२ पी.आइ.सी.एस. 

िोरा 

 

आिश्यकता 

अिसुार 

िहुुँ, मकै, कोसे िाली तथा तेलहि 

िालीको िीउ भण्डारणका लानि 

१३ जटुका िोरा 

 

आिश्यकता 

अिसुार 

धािको िीउ भण्डारणका लानि 

१४ हािािन्द िट्टाहरू 

  

आिश्यकता 

अिसुार 

थोरै परमाणको िीउ भण्डारका लानि 

प्लानष्टक िा नससाका हािािन्द 

िट्टाहरू 

स्रोत: श्र्ष्ठ पीताम्बर, २०७५ 
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अनुसूची १० : बीउ यबिीका लायग प्िायकंग गने बोरामा छाप्ने तथा बोरा यभत्र राख्नु पने संकेत पत्र (ट्िाग) को 

नमुना 

 

स्रोत: श्रष््ठ पीताम्बर, यबरण ुिकाल र यनरद्जन पडुासैनी, २०७८ 
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अनुसूची ११ : अिस्था यिशे्लषण तायलका (SWOT Analysis) 

सिलपक्ष 

(Strength) 

कमजोर पक्ष 

(Weakness) 

अिसरहरु 

(Opportunities) 

चिुौतीहरु 

(Threats) 

    

    

    

    

    

 

 

अनुसूची १२ : समस्िा स्तरीकरण नमुना तायलका 

क्र.सं. समस्याहरु 

समस्याहरुको स्तरीकरण 

सािो िा कम 

सम्िेदिशील समस्या 

मध्यम सम्िेदिशील 

समस्या 

ठुलो / अनत 

सम्िेदिशील समस्या 

१ संचालिकालानि आनथडक स्रोत िहुि ु   ठुलो 

२ िीउ भण्डारण कक्ष, कायाडलय कक्ष िहुि ु  मध्यम  

३ िणुस्तरीय िीउ उत्पादि सम्िन्धी ज्ञाि िहुि ु  मध्यम  

४ कृषकहरु िीउ उत्पादिमा सहभािी िहुि ु सािो   

५ िीउ िैंक नियनमत सञ्चालि िि ेकमडचारी िहुि ु   ठुलो 

६     
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