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िईु शव्ि 

 

प्रमखु खाद्यान्न बालीको रुपमा रहेको धानको खाद्य सरुक्षा र अथयतन्द्त्रमा योगिानको ष्ट्रहसावले महत्वपूणय स्थान रहेको 
छ । नेपालको सन्द्िभयमा धानले शरीरलाई चाष्ट्रहने कूल क्यालोरीको करीव एक ततहाई बढी आपूती गछय भने कूल 
कृष्ट्रि ग्राहस्थ उत्पािनमा १५ प्रततशत भन्द्िा बढी योगिान पयुायएको छ ।  नेपाली समाजमा धातमयक तथा 
सााँस्कृततक महत्व समेत रहेको धान जन्द्म िेखख मतृ्य ुस्मका ष्ट्रवतभन्न साँस्कारहरुमा प्रयोग गनुयको साथै बहसुाँख्यक 
नेपालीको धान खेती एक जीवन पद्दततको रुपमा रहेको छ। धानको यस्तो बहआुयातमक महत्वलाई थप उजागर 
गरी यसको उत्पािन तथा उत्पािकत्व वृष्ट्रर्द् तथा व्यवसायीकरणलाई टेवा पयुायउन ेहेतलेु आतथयक विय २०६१/६२ 
िेखख प्रत्येक विय आिाढ १५ गते राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाईँ महोत्सव मनाउन शरुु गररएको हो। 

यस वियको राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाईँ महोत्सव “धान उत्पािनमा वषृ्ट्रर्द्: खाद्य सरुक्षा, आत्मतनभयरता र समषृ्ट्रर्द्” भने्न 
मूल नाराका साथ ष्ट्रवतभन्न काययक्रमहरु आयोजना गरर स्पन्न भएको छ । साथै यस विय पष्ट्रहलो पटक आिाढ १५ 
मा धान उत्पािक कृिक र धान मूल्य शं्रखलाका अन्द्य पात्र एवं सरोकारवालाहरुष्ट्रवच धान उत्पािन, प्रशोधन तथा 
मूल्य अतभवृष्ट्रर्द्, बजाररकरणको अवस्था र धान उपके्षत्रसंग स्वखन्द्धत समस्या र स्भावनाहरुको बारेमा छलर्ल र 
ष्ट्रवचार आिान प्रिान गने उरे्द्श्यका साथ भच ुयअल अन्द्तरस्वाि काययक्रम पतन सञ्चालन गररएको तथयो ।उक्त 
अन्द्तरस्वािमा उठेका ष्ट्रविय वस्त ुर धान दिवस तथा रोपाईँ महोत्सवको अवसरमा सञ्चातलत अन्द्य गततष्ट्रवतधहरुलाई 
तलष्ट्रपवर्द् गरर यो प्रततवेिन प्रकाखशत गररएको छ ।यस प्रततवेिनले धान उपके्षत्रको ष्ट्रवकासको लातग केष्ट्रह नीततगत 
पषृ्ठपोिण प्राप्त भएकोले भष्ट्रवष्यमा सरकारी के्षत्र र अन्द्य सरोकारवालाहरुको भतूमकालाई थप प्रभावकारी बनाउन े
अपेक्षा तलइएको छ। अन्द्तमा यो प्रततवेिन तयारीमा मूख्य भतूमका खेल्न ु हनु े बररष्ठ बाली ष्ट्रवकास अतधकृत श्री 
मोहन प्रसाि खततविा र बररष्ठ कृष्ट्रि अथय ष्ट्रवज्ञ श्री महानन्द्ि जोशी लगायत कायायलय स्वर्द् सवै कमयचारी 
सातथहरुलाई धन्द्यवाि दिन चाहन्द्छु ।  

 

िा. रामकृष्ण शे्रष्ठ 

प्रमखु 
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१. पषृ्ठभमूी 
 

नेपालीको जन्द्म पूवय िेखख मरण पश्चात स्मका कमयहरुमा धानको प्रयोग अपररहायय हनुकुो साथै बियभरी 
मनाइन े तबतभन्न चािपवयहरुमा यसकै बचयस्व रहेको हुाँिा धानबालीको नेपालमा ष्ट्रवखशष्ट आतथयक, सामाखजक 
तथा सााँस्कृततक महत्व रहेको छ। समखुन्द्र सतहबाट तराईको ६० तमटर िेखख संसारको सबैभन्द्िा उच्च 
स्थान जु् लाको छुमचौरको ३,०५० तमटर उचाइस्म धानको खेती सर्लतापूवयक हुाँिै आइरहेको छ 
।कृष्ट्रि वैज्ञातनकहरुको अनसुार धानबालीको उत्पखि िखक्षण एतसया भएको मातनन्द्छ। नेपालको कततपय 
स्थानहरुमा धानबालीका जंगली प्रजाततहरु अझ पतन पाइनलेु धानबालीको उत्पखि िखक्षण एतसयाको पतन 
नेपालमै भएको भने्न केही कृष्ट्रि वैज्ञातनकहरुको धारणा समेत रहेको पाइन्द्छ।नेपालमा मौसमको आधारमा 
बिे धान, चैते धान,  भिैया धान, घैया धान र ष्ट्रहउाँिे धान (बोरो) को रुपमा धान खेती हनुे गियछ।नेपालमा 
खेती गररने कूल के्षत्रर्लको ४७ प्रततशत जतमनमा धान खेती गररन्द्छ जसमध्ये के्षत्रर्ल र उत्पािनमा 
तराई क्षेत्रको ष्ट्रहस्सा ७० प्रततशत भन्द्िा बढी छ ।अन्नबाली उत्पािनको कूल के्षत्रर्लको करीब ४३ 
प्रततशत क्षेत्रर्लमा धान खेती हनुे गरेको र कूल अन्नबाली उत्पािनमा ५3 प्रततशत ष्ट्रहस्सा धानको रहेको 
छ।नेपालमा बाष्ट्रियक कररव १.५ खबय रुपैयााँ बराबरको धान तथा यसका उप-उत्पािनहरु प्राप्त हनु े
गियछ।मलुकुको कूल गाहयस््य उत्पािनमा कृष्ट्रि क्षेत्रको २६.५० प्रततशत योगिान रहेको र कृष्ट्रि क्षेत्रको 
गाहयस््य उत्पािनमा धानको १५.३५ प्रततशत योगिान रहेको त्यले धानबालीले नेपालीको खाद्य तथा 
पोिण सरुक्षाको सतुनखश्चतताका साथै राष्ट्रिय अथयतन्द्त्रलाई गततखशल बनाउनमा समेत महत्वपूणय भतूमका तनवायह 
गरेको िेखखन्द्छ। तसथय, धानबालीको यस ष्ट्रवशेि महत्वलाई उजागर गरी सरोकारबालाहरु ष्ट्रवच धानबालीको 
प्रवर्द्यनका लातग साझा धारणाको ष्ट्रवकास गनय चाल ुआ.व. २०७७/७८ मा “धान उत्पािनमा वषृ्ट्रर्द्: खाद्य 
सरुक्षा, आत्मतनभयरता र समषृ्ट्रर्द्” भने्न मूल नाराका साथ १८ औ ंराष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव 
ष्ट्रवतभन्न काययक्रमहरु गरी मनाइयो । 

२. काययक्रमको उिेश्य 

 रािव्यापी रुपमा धानबालीको महत्वका बारे प्रचार प्रसार गनुय,  
 धान उत्पािक कृिक र धान मूल्य शं्रखलाका अन्द्य पात्र एवं सरोकारवालाहरुष्ट्रवच धानसंग 

स्वखन्द्धत समस्या र स्भावनाहरुको बारेमा छलर्ल र ष्ट्रवचार आिान प्रिान गरर भावी काययदिशा 
बारे समान धारणा ष्ट्रवकासमा टेवा पयुायउन,ु  

 



 
 

३. काययक्रम संचालन ष्ट्रवतध र संचालन भएका प्रमखु ष्ट्रक्रयाकलापहरु 

 कृष्ट्रि ष्ट्रवभागका महातनिेशक िा. गोष्ट्रवन्द्ि प्रसाि शमायज्यूको अध्यक्षतामा १८ औ ंराष्ट्रिय धान दिवस 
तथा रोपाईं महोत्सव २०७८ मूल समारोह सतमतत तथा कृष्ट्रि ष्ट्रवभागका उपमहातनिेशक श्री जानकुा 
पखडितज्यूको संयोजकत्वमा ३ सिस्यीय प्राष्ट्रवतधक उपसतमततको गठन भएको तथयो। 

  प्राष्ट्रवतधक उपसतमततलाई १८ औ ं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपााँई महोत्सव २०७८ को नाराको 
तनक्यौल गने, स्मातनय प्रधानमन्द्त्री, कृष्ट्रि मन्द्त्री, कृष्ट्रि सखचव र कृष्ट्रि ष्ट्रवभागका महातनिेशकज्यूहरुबाट 

आम जनसमूिायलाई लखक्षत गरी राष्ट्रिय स्तरका संचार माध्यमहरुबाट उक्त दिन सन्द्िेश प्रवाह हनु े
भएको हुाँिा उक्त सन्द्िेशहरु तयार गने, महोत्सव काययक्रमको लातग आयोजना हनुे पत्रकार स्मेलनमा 
प्रसे नोट जारी हनुे भएको हुाँिा उक्त प्रसे नोट तयार गने एवं यस महोत्सव तयारीका स्बन्द्धमा 
आवश्यक पने अन्द्य प्राष्ट्रवतधक काययहरुको तयारी गने र छलर्लको लातग मूल समारोह सतमततमा पेश 
गने मखु्य ToR  प्रिान गररएको।  

 प्राष्ट्रवतधक उपसतमततको तसर्ाररस बमोखजम मूल समारोह सतमततको बैठकले १८ औ ंराष्ट्रिय धान दिवस 
तथा रोपाईं महोत्सवको नारा (“धान उत्पािनमा वृष्ट्रर्द्, खाद्य सरुक्षा, आत्मतनभयरता र स्वृष्ट्रर्द्”) को 
अखन्द्तम टंुगो लगाएको, प्रसे नोट, स्मातनय प्रधानमन्द्त्री र कृष्ट्रि मन्द्त्रीको तर्य बाट उक्त दिवसको दिन 
जारी हनुे राष्ट्रिय सन्द्िेशको ड्राफ्टको अनमुोिन गरेको, TV Talk Show काययक्रमको ष्ट्रवज्ञहरुको टंुगो 
लगाएको, कोतभि महामारीको समयमा दिवस मनाइने भएको हुाँिा यसका लातग पालना गनुयपने 
स्वस््यसंग स्बखन्द्धत मापिडिहरु तयार गरी कृष्ट्रि तथा पशपुन्द्क्षी ष्ट्रवकास मन्द्त्रालय मार्य त प्रािेखशक 
सरकार तथा स्थानीय तहहरुस्म सकुय लरको लातग आवश्यक कायय गरेको। 

 यसका अततररक्त केन्द्रस्तरबाट उक्त दिवसको अवसर पारेर आयोजना गररएका गततष्ट्रवतधहरु तपतसल 
अनसुार रहेका छन ्। 

 

३.१ राष्ट्रिय स्तरको तमतिया मार्य त धान के्षत्रको ष्ट्रवज्ञसंग TV Talk Show काययक्रम प्रसारण 

 

 कृष्ट्रि सूचना तथा प्रखशक्षण केन्द्रको आवश्यक समन्द्वय तथा प्राष्ट्रवतधक सहयोगमा कृष्ट्रि के्षत्रमा काम 
गने नीतत तनमायता एवं ष्ट्रवज्ञहरुको सहभातगतामा TV Talk Show काययक्रम संचालन गररएको तथयो भन े
उक्त रेकिेि काययक्रम नेपाल टेतलतभजनबाट तमतत २०७८ असार १५ ष्ट्रवहान ८:३०  प्रसारण भएको 
तथयो भन ेयस पतछ ष्ट्रवतभन्न समयमा पनुः प्रसारण समेत भएको तथयो । 

 उक्त काययक्रममा िेहाय अनसुारका ष्ट्रवज्ञहरुबाट िेहाय अनसुारका ष्ट्रवियवस्तउुपर छलर्ल र 
जानकारी दिने काम भएको तथयो । 

क्र.सं. क्षते्र िायरा ष्ट्रवज्ञको ष्ट्रववरण 



 
 

१ धानबाली प्रवर्द्यनका 
लातग नेपाल 
सरकारका नीतत 
तथा  काययक्रमहरु 

ष्ट्रवगत र वतयमान तनतत तथा 
काययक्रमहरु, राष्ट्रिय प्राथतमकता, 
अन्द्तर तनकाय समस्या, चाल ु
आ.व.का ष्ट्रवशेि काययक्रमहरु, खाद्य 
सरुक्षा र रणनीतत । 

िा. योगेन्द्र कुमार काकी, सखचव, 
कृष्ट्रि तथा पशपुन्द्क्षी ष्ट्रवकास 
मन्द्त्रालय 

२ धान बालीका 
ष्ट्रवद्यमान समस्याहरु 
र ष्ट्रवकतसत नष्ट्रवनतम 
प्रष्ट्रवतधहरु 

Yield Gap, न्द्यून उत्पािकत्वको 
कारणहरु, उत्पािन र उत्पािकत्व 
बढाउने रणनीतत,  नेपालमा 
पतछल्लो समय धानबालीमा ष्ट्रवकास 
भएका नष्ट्रवनतम प्रष्ट्रवतधहरु, 

अवल्बन गनुय पने प्रष्ट्रवतधहरु । 

िा. रामवरण यािव, प्रमखु, कृष्ट्रि 
अनसुन्द्धान तनिेशनालय, प्रिेश नंबर 
२, बारा 

३ नेपाल अथयतन्द्त्रमा 
धानबालीको महत्व 

आयात तनयायतको अवस्था, राष्ट्रिय 
अथयतन्द्त्रमा महत्व, तनखज क्षेत्रको 
भतूमका, मूल्य शंृ्रखलाको ष्ट्रवकास र 
रोजगारी प्रवर्द्यन । 

िा. िेवेन्द्र गौचन, National 

Project Manager, Alliance of 

Bioversity International and 

CIAT 

४ काययक्रमको Moderator िा. रामकृष्ण शे्रष्ठ, प्रमखु, बाली 
ष्ट्रवकास तथा कृष्ट्रि जैष्ट्रवक ष्ट्रवष्ट्रवधता 
संरक्षण केन्द्र, श्रीमहल, लतलतपरु 

 

३.२ प्रसे तमट 

 धानबालीको के्षत्रमा काम गने सरोकारवालाहरु तमतिया र आम कृिकहरुमा धान बाली स्बन्द्धी 
जानकारी गराउने उद्देश्यले तमतत २०७८ साल असार १३ गते, दिउाँसो ३:०० बजेबाट ४:३० 
बजेस्म कृष्ट्रि ष्ट्रवभागको सभा हलमा प्रसे तमट आयोजना गररएको तथयो । 

 सो काययक्रम कृष्ट्रि ष्ट्रवभागका तनतमि महातनिेशक एवम ् १८ औ ं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाईं 
महोत्सव मूल समारोह सतमततका अध्यक्ष श्री जानकुा पखडित ज्यूको अध्यक्षतामा एवं कृष्ट्रि तथा 
पशपुन्द्क्षी ष्ट्रवकास मन्द्त्रालयका प्रवक्ता एवम ्सहसखचव िा. श्रीराम खघतमरे ज्यूको प्रमखु आतत्यतामा 
स्पन्न भएको तथयो । 

 उक्त काययक्रममा राष्ट्रिय स्तरका तमतिया तथा कृष्ट्रि के्षत्रसंग स्बखन्द्धत तमतियाहरुलाई आमन्द्त्रण 
गररएको तथयो । 

 कृष्ट्रि ष्ट्रवभागका तनतमि महातनिेशक एवम ् १८ औ ं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाईं महोत्सव मूल 
समारोह सतमततका अध्यक्षबाट प्रसे नोटको बाचन भएको तथयो भन े तमतियाकमीहरुको खजज्ञाशाहरु 
कृष्ट्रि तथा पशपुन्द्क्षी ष्ट्रवकास मन्द्त्रालयका प्रवक्ता एवम ्सहसखचव िा. श्रीराम खघतमरे, बाली ष्ट्रवकास 
तथा कृष्ट्रि जैष्ट्रवक ष्ट्रवष्ट्रवधता संरक्षण केन्द्रका प्रमखु िा. रामकृष्ण शे्रष्ठ तथा कृष्ट्रि तथा पशपुन्द्क्षी 
ष्ट्रवकास मन्द्त्रालयका वररष्ठ बाली ष्ट्रवकास अतधकृत िा. प्रकास आचाययबाट स्बोधन भएको तथयो।  

https://www.facebook.com/BiovIntCIAT.eng/
https://www.facebook.com/BiovIntCIAT.eng/
https://www.facebook.com/BiovIntCIAT.eng/


 
 

 ष्ट्रवश्वव्यापी महामारीको रुपमा िेखखएको कोतभि-१९ को संक्रमणबाट सरुखक्षत रहन स्वास््य सरुक्षाका 
मापिडिहरु पालना गिै काययक्रमको आयोजना गररएको तथयो। 

३.३ रोपाईं महोत्सव 

हरेक विय असार १५ गते मनाइिै आएको धान रोपाईं महोत्सव यस विय राष्ट्रिय बाली ष्ट्रवज्ञान अनसुन्द्धान 
केन्द्र खमुलटारमा तबहान ७:०० बजे ष्ट्रवतभन्न चरणमा ष्ट्रक्रयाकलापहरु संचालन गरी मनाइएको तथयो 
।संचातलत ष्ट्रक्रयाकलापहरु िेहाय अनसुारका रहेका तथए । 

क) पष्ट्रहलो चरण- औपचाररक काययक्रम 

 अध्यक्षताः सखचव, कृष्ट्रि तथा पशपुन्द्क्षी ष्ट्रवकास मन्द्त्रालय, िा. योगेन्द्र कुमार काकी 
 प्रमखु अततथीः मानतनय कृष्ट्रि तथा पशपुन्द्क्षी ष्ट्रवकास मन्द्त्री- बसन्द्त ने्बाङ 

 ष्ट्रवशेि अततथीः अध्यक्ष- राष्ट्रिय ष्ट्रकसान आयोग- िा. प्रमे प्रसाि िंगाल 

 ष्ट्रवशेि अततथीः सिस्य- राष्ट्रिय योजना आयोग, ………………… 

 ष्ट्रवशेि अततथीः काययकारी तनिेशक, नेपाल कृष्ट्रि अनसुन्द्धान पररिि, िा. दिपक भडिारी 
 अततथीहरुः  कृष्ट्रि तथा पशपुन्द्क्षी ष्ट्रवकास मन्द्त्रालय,  कृष्ट्रि ष्ट्रवभाग, नेपाल कृष्ट्रि अनसुन्द्धान पररिि, 

कृष्ट्रि तथा पशपुन्द्क्षी ष्ट्रवकास मन्द्त्रालय तथा कृष्ट्रि ष्ट्रवभाग अन्द्तगयतका ष्ट्रवतभन्न पररयोजनाका पररयोजना 
तनिेशकहरु, केन्द्रका प्रमखुहरु, अनसुन्द्धान केन्द्रका प्रमखु एवम करयचारीहरु, कृष्ट्रि संग स्बखन्द्धत 
वैिेखशक ष्ट्रवतभन्न िात ृतनकायका प्रतततनतधहरु लगाएत पत्रकारहरु  

 काययक्रममा प्रमखु अततथीहरुबाट यस दिवसको स्बन्द्धमा आ- आफ्नो धारणाहरु व्यक्त भएका। 

 

ख) िोश्रो चरण- धानबाली संग स्बखन्द्धत मेखशनरीहरुको प्रिशयनी काययक्रमः 
 राष्ट्रिय बाली तबज्ञान अनसुन्द्धान केन्द्र, खमुलटारको प्राङ्गणमा धानबालीको खेतीसंग स्बखन्द्धत 

मेखशनहरु जस्तैः राइस ट्रान्द्सप्राल्टर, ष्ट्रविर, थ्रसेर जस्ता मेखशनहरुको प्रिशयनी गररएको तथयो 
जसमा प्रमखु अततथी एवं माननीय कृष्ट्रि तथा पशपुन्द्क्षी ष्ट्रवकास मन्द्त्रीबाट खजज्ञासा राख्न ेएवं 
जानकारी तलने कायय भएको तथयो । 

ग) तेश्रो चरणः धानको रोंपाई 

 राइस ट्रान्द्सप्रान्द्टर र हातबाट समेत धान रोष्ट्रप धान दिवस मनाउन ेकायय काययक्रमका प्रमखु 
अतततथ  मानतनय कृष्ट्रि तथा पशपुन्द्क्षी ष्ट्रवकास मन्द्त्रीज्यू स्वयमले राइस ट्रान्द्सप्रान्द्टर चलाई 
काययक्रमको सभुार्भ गनुय भएको।  

 सहभागी ष्ट्रवज्ञ प्रतततनतध ज्यूहरुबाट धान खेतमा गई रोपाईं कायय अखघ बणाइएको तथयो । 

घ) चौथो चरण- िष्ट्रह खचउरा खाजा काययक्रमः  

 असार १५ लाई िष्ट्रह खचउरा खाने दिनको रुपमा समेत रहेको हुाँिा िष्ट्रह, खचउरा र आाँप जस्ता 
खाजाहरु काययक्रममा उपखस्थत सबैबाट ग्रहण गररएको तथयो । 

 
 



 
 

असार १५- रोपाईं महोत्सवको औपचाररक काययक्रममा व्यक्त भएका प्रमखु ष्ट्रवचार/ष्ट्रवियवस्तहुरु 
 IRRI र नेपाल सरकारको संयकु्त लगानी तथा सहकाययमा धानबालीमा हाइष्ट्रिि जातहरुको ष्ट्रवकासका 

लातग नेपालमा पष्ट्रहलो पटक पररयोजना तछटै संचालन हनु गइरहेको। 

 चाल ुआ.व. मा पष्ट्रहलोपटक नेपालमा उिरी नाकाबाट अनिुानको रसायतनक मल तभतत्रएको। 

 धानबालीको उत्पािन वृष्ट्रर्द्, लागत न्द्यूतनकरण, मूल्य शंृ्रखलाको ष्ट्रवकास तथा बजार प्रवर्द्यनको लातग 
संघ, प्रिेश र स्थानीय तहहरु मार्य त कायायन्द्वयन हनुे गरी िेशभरीका स्थानीय तहहरु मध्ये 
धानबालीको संभावना बोकेका िेशका ५९ वटा स्थानीय तहहरुमा धान उत्पािन प्रवर्द्यन काययक्रम 
संचालन हनु गइरहेको। 

 नेपालमा चालमको बढ्िो आयातलाई न्द्यूतनकरण गरी चामलमा आत्मतनभयर हनु नेपाल कृष्ट्रि 
अनसुन्द्धान पररििबाट कृिकहरुको चाहना र आवश्यकता बमोखजम नयााँ जातहरु तथा प्रष्ट्रवतधहरुको 
ष्ट्रवकास गनुयपने, कृष्ट्रि ष्ट्रवभागबाट उन्नत प्रष्ट्रवतधहरुको रतु प्रसारगरी कृिकस्तरबाट अवल्बनका लातग 
प्रिेश र स्थानीय तहहरुको समेत सहकायय र सहभागी हनुे गरी धानबालीको प्रवर्द्यनको लातग ष्ट्रवशिे 
काययक्रम संचालन गनुय पने। 

 जलवाय ु पररवतयनको कारण तसखजयत समस्याका कारण धान बालीको उत्पािन दिगो रुपमा बढाउन 
जलवाय ुपररवतयन अनकूुलन प्रष्ट्रवतधहरुको ष्ट्रवकास र प्रसारको आवश्यकता रहेको । 

 नेपालमा धानबालीको ष्ट्रवखशष्ट महत्व रहेको हुाँिा धानको महत्वलाई सबै सरोकारबालाहरु समक्ष 
उजागर गनयको तनतमि स्बखन्द्धत तनकायहरुले यस काययक्रमलाई भव्यताका साथ आयोजना गनय 
अनरुोध गररएको। 

 

३.४ धान बाली प्रवर्द्यन स्बन्द्धी अन्द्तरसंवाि काययक्रम 

तमतत २०७८ साल असार १५ गते दिउाँसो २ बजेिेखख धान बालीको प्रवर्द्यनमा काम गने ष्ट्रवतभन्न 
सरोकारवालाहरुको सहभातगतामा Zoom मार्य त Virtual रुपमा अन्द्तरसंवाि काययक्रम संचालन गररएको तथयो 
। कररब ४ घंटा स्म संचालन भएको उक्त काययक्रमका लातग धानबालीको के्षत्रमा काम गने ष्ट्रवज्ञहरु, कृष्ट्रि 
तथा पशपुन्द्छी ष्ट्रवकास मन्द्त्रालयका श्रीमान ् सखचव ज्यू एवं सहसखचव ज्यू हरु, कृष्ट्रि ष्ट्रवभागका तनतमि 
महातनिेशक ज्यू, नाकय खस्थत अनसुन्द्धान केन्द्रका प्रमखु एवं प्रतततनतध ज्यूहरु, प्रािेखशक भतूम व्यवस्था कृष्ट्रि तथा 
सहकारी मन्द्त्रालय, कृष्ट्रि ष्ट्रवकास तनिेशनालय, कृष्ट्रि ज्ञान केन्द्र, प्रधानमन्द्त्री कृष्ट्रि आधतुनकीकरण पररयोजना, 
AFU, IRRI, KISAN II, NSAF  लगायतका प्रतततनतध ज्यूहरु तथा धान तमल संचालक, कृष्ट्रि सहकारीका प्रतततनतध, 
कृष्ट्रि उद्यमी र कृिकहरुको सहभातगतामा काययक्रम संचालन भएको तथयो ।काययक्रम कृष्ट्रि ष्ट्रवभागका तनतमि 
महातनिेशक एवम ् १८ औ ं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाईं महोत्सव मूल समारोह सतमततका अध्यक्ष श्री 
जानकुा पखडित ज्यकुो अध्यक्षता एवं कृष्ट्रि तथा पशपुन्द्छी ष्ट्रवकास मन्द्त्रालयका श्रीमान ् सखचवज्यूको प्रमखु 



 
 

आतत्यतामा संचालन भएको तथयो । काययक्रममा हाल नेपाल सरकारले धान प्रवर्द्यनका लातग संचालन 
गररएका प्रमखु ष्ट्रक्रयाकलापहरुबारे जानकारी दिइनकुा साथै संचालनमा रहेका सर्ल प्रयास र अभ्यासहरु एवं 
समस्या र सझुावहरुबारे चचाय गररएको तथयो । 

धानबाली प्रवर्द्यन स्बन्द्धी अन्द्तरसंवाि काययक्रममा राखखएका धारणा/ष्ट्रवचारहरु 

१. प्रमखु अतततथ श्रीमान सखचव िा. योगेन्द्र कुमार काकी ज्यूबाट राखखएका धारणाहरु   

 धानबाली नेपालको कृष्ट्रि के्षत्रको मेरुिडिका रुपमा रहेको । 

 चाल ुआव मा १४ लाख ७३ हजार हेक्टर के्षत्रर्लमा धान खेती गरी ५६ लाख २१ हजार मेष्ट्रट्रक 
टन धान उत्पािन भएको । चाल ुआवमा बीउ मलको समयमै व्यवस्थापन भएको तथा मौसमले 
राम्रो साथ दिएकोले धान उत्पािनमा उल्लेखनीय वृष्ट्रर्द् भएको । तथाष्ट्रप हामी धान चामलमा 
आत्मतनभयर हनु नसकेकाले अब हामीले आयात प्रततस्थापन केन्द्रीत काययक्रमहरु संचालन गनय 
आवश्यक छ । 

 यस विय पतन हामीले संघ प्रिेश र स्थानीय तहमार्य त धानको उत्पािन वृष्ट्रर्द् लखक्षत काययक्रम 
संचालन गरेका छौं भने नपेाललाई चाष्ट्रहने ६० लाख मेटन धान हामीले क्रमश आउिा वियहरुमा 
उत्पािन वृष्ट्रर्द् गरी हातसल गनेछौं । 

 यसका लातग तीन वटै तहका सरकारहरुबीच समन्द्वय तथा सहकाययको आवश्यकता रहेको छ 
।खासगरी यसमा स्थानीय तहहरुले बढी खज्मेवारी बहन गरी उत्पािन वृष्ट्रर्द् र भडिारण जस्ता 
पूवायधार तनमायण तर्य  काययक्रम संचालन गनुयपने आवश्यकता िेखखएको छ । 

 तीन तहबाट आयात घटाउन ेलखक्षत काययक्रम संचालन गरौं ।यस विय मल बीउ लगायतका उत्पािन 
सामग्रीको राम्रो तवरले व्यवस्थापन गने प्रयास गररएको छ । 

 धानबालीमा नवीनतम प्रष्ट्रवतधहरु आइसकेकाले यसको प्रवर्द्यन र प्रसार कृष्ट्रि के्षत्रमा काम गने ष्ट्रवतभन्न 
तनकायहरुले गनुय आवश्यक रहेको छ । 

 प्रधानमन्द्त्री कृष्ट्रि आधतुनकीकरण पररयोजना मार्य त पतन धानको के्षत्रमा नवीनतम प्रष्ट्रवतध प्रसार 
भइरहेको र यस विय हामीले धानबालीको जोनहरु समेत थपेका छौं । 

 धानबालीले खाद्य सरुक्षामा महत्वपूणय योगिान दिने भएकाले यसलाई एउटा िीघयकालीन काययक्रम वा 
Mission का रुपमा संचालन गनय सकेमा हामी धान चामलमा आत्मतनभयर भई आयात प्रततस्थापन गनय 
सक्छौं । 

 नेपालमा धानबाली ष्ट्रवकासका लातग हामीले ष्ट्रवतभन्न सरोकारवालाहरुसंग सहकायय गरररहेका छौं ।IRRI 

नेपालसंगको सहकाययमा धानबाली के्षत्रका ष्ट्रवकासका लातग ५ विे रणनीततक साझेिारी भएको छ । 



 
 

 राष्ट्रिय धान दिवसका अवसरमा आयोखजत यस अन्द्तरस्बाि काययक्रमबाट नीततगत एवं काययक्रमगत 
सल्लाह सझुाव आउने अपेक्षा राख्िछु ।  

 

२. धानबाली ष्ट्रवज्ञ एवं वररष्ठ वैज्ञातनक श्री भोलामानतसंह बस्नते ज्यूबाट राखखएका धारणाहरु 

 धान नेपालको लातग एक प्रमखु बाली भएको । 

 प्राष्ट्रवतधक रुपमा Expert पढेर, परेर र गरेर हनुे हो । 

 धानबालीका के्षत्रमा हाल धेरै नयााँ प्रष्ट्रवतधहरु ष्ट्रवकास एवं प्रसार भइसकेका छन ्। 

 धानको बीउ छाने्न तररका-अडिा र ननुपानीको प्रयोग ष्ट्रवतध ष्ट्रकसानका लातग एकिमै प्रभावकारी र 
महत्वपूणय हनु्द्छ । 

 नेपालको माटोको उवयराशखक्त बढाउन आवश्यक भएकाले ढैंचाको प्रयोगलाई बढावा दिन ु अतत 
आवश्यक िेखखन्द्छ र धान बाली प्रवर्द्यन स्बन्द्धी काययक्रमहरुमा यसलाई समावेश हनुपुने। 

 धान चामलमा आत्मतनभयरताका लातग चैते धानको के्षत्र ष्ट्रवस्तार र प्रवर्द्यन तथा विे धानमा मतसना 
जातको धानबाली खेततलाई प्रवर्द्यन गररन ुआवश्यक रहेको छ । हामीले चैते धानको क्षेत्रर्लमात्र 
ष्ट्रवस्तार गनय सक्यौं भने पतन धान चामलको मागमा आत्मतनभयर भइने संभावना रहेको छ । चैते 
धानको उत्पािन धेरै हनु,े प्रयाप्त सौयय उजाय प्राप्त गने, तछटो र राम्रो ढंगले पाक्ने हनु्द्छ ।  

 चैते धान काटेपतछ Drying Facility स्थानीय स्तरमा सरकारले उपलब्ध गराउन अतत आवश्यक रहेको 
। 

 चैते धानको के्षत्रर्ल १ लाख हेक्टर पयुायउन सके मात्र पतन धानमा आत्मतनभयरता तर्य  गइन्द्छ । 

 धानबालीलाई राष्ट्रिय स्तरको बालीको रुपमा तलएर Mission/Project को रुपमा काययक्रम संचालन 
हनुपुयो । 

 

३.  श्री सतुनल ढकाल (कृिक, खचतवन),  ज्यूबाट राखखएका धारणाहरु  

 प्रष्ट्रवतधको प्रयोगबाट लागत र मूल्य घटाउनतर्य  जोि दिएका छौं । 

 जग्गा भािामा तलनकेा लातग नीततगत र काययक्रमगत व्यवस्था भए राम्रो । ठुला खालका जग्गा 
भािामा तलई खेती गनेका लातग ष्ट्रवशिे व्यवस्था भइदिई काम गनय सहज हनुे । 

 खेतीमा श्रतमकको अभाव भएकाले लागत मूल्य घटाउन प्रष्ट्रवतधमैत्री भइ अखघ बढ्नपुने आवश्यकता 
रहेको । 

 प्रष्ट्रवतधमैत्री गततष्ट्रवतध विास्तरमा संचालन गररनपुने ।  



 
 

 धानमा बीउ राख्न ेरोप्ने गोड्ने लगायतका नयााँ प्रष्ट्रवतधहरु आवश्यक रहेको । यस विय Four wheel 

धान रोप्ने मेखशनको सहयोगमा १ दिनमा ५ ष्ट्रवघा रोप्न सष्ट्रकयो । 

 धानबालीको के्षत्रमा नेपालमा तसतमत जातहरुको बाहलु्यता रहेको जनु चाष्ट्रहं बजारको मागसंग नतमल्न े
भएकाले नेपालमा लोकष्ट्रप्रय परुाना जातहरुमा अनसुन्द्धानको आवश्यकता रहेको छ । 

 जतमनका ठुला प्लटहरुको सहज उपलब्धतामा सरकारले सहजीकरण गररदिनपुने । बााँझो र 
सावयजतनक जग्गाहरु खेतीका लातग भािामा उपलब्ध गराउन सष्ट्रकएमा यवुाहरुलाई खेतीमा आकष्ट्रियत 
गनय सष्ट्रकने संभावना रहेको छ । 

 मलको सहज उपलब्धतामा सरकारले योगिान गनुयपयो । 

 खेतीका लातग आवश्यक यन्द्त्र र मेखशनरीहरुको सज उपलब्धतामा सरकारले सहजीकरण गररदिनपुयो 
। 

 चैते धानका लातग Drying machine and storage facility उपलब्ध गराउन सरकारले सहजीकरण 
गररदिनपुने । 

  

४. श्री गीतानाथ अयायल (कृिक, खचतवन) ज्यूबाट राखखएका धारणाहरु  

 PMAMP बाट यान्द्त्रीकरणमा सहयोग भएको ।  

 कृिकहरुलाई नयााँ यन्द्त्रबाट ब्याि राख्न कतत सहज असहज भएको बारे बझुाउन नसष्ट्रकएको ।Tray 

मा बीउ राख्न र मेखशनबाट रोपाईं गने सन्द्िभयमा कृिकलाई प्रयाप्त जानकारी दिन नसष्ट्रकएको । 

 लागत घटाउन यान्द्त्रीकरण आवश्यक रहेको महशसु भएको । त्यै भएर आगामी दिनमा नीतत लागत 
घटाउन तर्य  केन्द्रीत हनुपुने । 

 चैते धानको सन्द्िभयमा हामीले PR जेरी र हदियनाथ धान लगायौं तर यी ततनवटैमा रोग ष्ट्रकरा धेरै र 
उत्पािकत्व न्द्यनुको समस्या रहेको । चैते ५ धान राम्रो रहेको तर ष्ट्रढलो पाक्ने समस्या भएकाले 
ष्ट्रकसान मारमा परररहेको । 

 साष्ट्रवत्री धानमा जततसकैु रोग ष्ट्रकरा लागे पतन ष्ट्रकसानमाझ प्रचतलत रहेकोले साष्ट्रवत्री धानलाई कसरी 
replace गनय सष्ट्रकन्द्छ भने्न बारे अनसुन्द्धान हनु आवश्यक रहेको छ । 

 चैते धान सकुाउनलाई आवश्यक Dryer मा ७५ प्रततशत स्म अनिुान आवश्यक रहेको । 

 MSP का लातग हाम्रा सहकारीहरुको क्षमता तयार नभइसकेको । 

 

 

 

 

 



 
 

५. श्रीमान ्सहसखचव िा. हररबहािरु केसी, ज्यूबाट राखखएका धारणाहरु   

 तसंखचत के्षत्र ष्ट्रवकास लखक्षत काययक्रमहरु र  उन्नत बीउ/श्रोत बीउमा अनिुानको लातग रु. ८० 
करोि तबतनयोजन गररएको, उत्पािन/उपयोगमा अनिुान र Minimum Support Price (MSP) को 
व्यवस्था गररएको। 

 NARC and IRRI Nepal को सहयोगमा चाल ुआवबाट Hybrid rice project initiation गररिैं । 

 बीउको सहज उपलब्धता र अनिुान श्रोत र उन्नत बीउ का लातग कररब ८० करोिको काययक्रम 
आउाँिो आ. व. मा संचालन हनुे।सो का लातग तनिेखशका खस्वकृत भै सकेको र तनिेखशका 
कायायन्द्वयनको लातग Digitally Enabled Seed Information System (DESIS)  तयार हनुे क्रममा रहेको 
। 

 USAID/KISAN II बाट संचालनमा रहेको Rice Mill Model (RMM) लाई अरु प्रिेशमा पतन ष्ट्रवस्तार गने 
प्रयास भइरहेको । 

 MSP लाग ुभइ चाल ुआवमा १२ हजार मेटन धान खररि गनय सष्ट्रकएता पतन आउिो विय १ लाख 
मेटन MSP अनसुार खररि गने लक्ष्य रहेको । 

 गोिाम घर तनमायणका लातग चाल ुआवमा स्थानीय तह छनौटका काययक्रम राखखएको र आउिो विय 
बजेट ष्ट्रवतनयोजन हनुे । 

 चैते धानमा output based incentive काययक्रम लाग ुगररएको । 

 

६.  श्री नारायण ढकाल (कृिक, खचतवन) ज्यूबाट राखखएका धारणाहरु  

 लागत सहभातगता हनु ेखालका काययक्रममा राज्यबाट सहभातगताको प्रततशत बढाइनपुने सहकारीको 
आयश्रोत तसतमत हनुे भएकाले । 

 राज्यले drying and storage facility हनुे खालका ठुला पूवायधार तनमायण गररदिनपुने । 

 स्थानीय तहलाई चक्लाबन्द्िी खेती प्रवर्द्यन गराउन बढी खज्मेवार बनाइनपुने । 

 प्रष्ट्रवतधको सिपुयोग कृिकमैत्री र प्रमाणीक हनुपुने । 

 तसंचाईतर्य  स्याले ट्युबवेल काययक्रम प्रवर्द्यन गररनपुनेु । 

 ठूलो ठूलो Sheller Mill हरु पतन चाष्ट्रहन।े 

 Hybrid धानमा केखन्द्रत हनुपुने। 

 Shallow tubewell, deep tubewell बाट कतत के्षत्रर्ल स्म तसंचाइ हनु सक्छ। 

 अनिुान ५०% बाट बढाएर ७५% पयुायउन ुपने।  
 



 
 

 

७. श्री ष्ट्रवश्वनाथ लातमछान,े साना ष्ट्रकसान कृष्ट्रि सहकारी संस्था, िमुरवाना, बारा 
 

 MSP  र विे धान उत्पािन कायायन्द्वयनमा समस्या रहेको । 

 Dryer माग बढी भएको, loan सषु्ट्रवधा भए राम्रो । 

 चक्लाबन्द्िीमा काययक्रम संचालन गनय नीततगत व्यवस्था आवश्यक रहेको । 

८. श्री मेघनाथ तततमखल्सना, प्रमखु (PMAMP Chitwan) ज्यूबाट राखखएका धारणाहरु 

 Dryer प्रवर्द्यन हनुे खालका ष्ट्रक्रयाकलापहरु एकिमै आवश्यक रहेको । 

 चैते धान लगाऔ ंभने्न तर उत्पािन तलंिा कृिकका समस्या नबखुझदिने पररपाटी ।  

 तसंचाईमा सहतुलयत र नयााँ यान्द्त्रीकरणबाट कृिकहरुलाई जानकारी दिइएको । 

 सहकारी र कृिकहरुलाई mechanization/spare parts maintenance सहतुलयत आदिबारे जानकारी 
आवश्यक रहेको । 

 साना तसंचाई स्बन्द्धी हाल सबै तहका कायायलयहरुबाट राम्रो ढंगले अखघ बढेको । 

 रसायतनक मलको सहज उपलब्धता आवश्यक रहेको । अनिुान घटाई सहज उपलब्धतामा जोि 
दिइनपुने । 

 कृिकमैत्री प्रष्ट्रवतधको ष्ट्रवकास र कृिकस्तरमा प्रसार आवश्यक रहेको । 

 चैते धान सकुाउनमा प्रयोग हनुे Dryer  को ष्ट्रवद्यतु महशलु छुट दिइनपुने । 

 चैते धानको Drying facility को लातग नीखज क्षते्रलाई promote गरी कृिकको धान अतनवायय खररि 
गनेजस्ता binding गररनपुने । 

 नेपालमा चैते धानको जात अनसुार समयमै पाक्न र सकुाउनमा सहजताका लातग माघको पष्ट्रहलो हप्ता 
बीउ राख्न सष्ट्रकने । हाल गमुोजतभत्र बीउ राखी केही अखघ खेती साने प्रयास गररएको । 

  चैते धानमा Sheath blight को समस्या रहेको । 

 धानबालीमा यवुालाई आकियण गनय आवश्यक रहेको । 

 

 ९. श्री पहािी चौधरी, (कृिक एवं कष्टम हायररङ्ग संचालक, बदियया) ज्यूबाट राखखएका धारणाहरु 

 सर्ल रुपमा Custom hiring centre २०७३ सालिेखख संचालनमा रहेको ।  

 व्यखक्तगत वा नीजी रुपमा संचालनमा रहेको Custom hiring बढी प्रभावकारी रहेको । 

 कटानी जोताई आदि हरेक सषु्ट्रवधा गााँउमा पगेुको । 

 नयााँ यन्द्त्रहरुको spare parts हरु पाउन चाष्ट्रह समस्या रहेको । 



 
 

 नयााँ यन्द्त्र र spare parts maintenance स्बन्द्धी तातलम आवश्यक रहेको । 

 अनिुानको िायरा बढाएर ७५% स्म पयुायउनपुने। 

 

१०.  श्री िेवसागर िास (बटेश्वर गापा, धनिुा ) ज्यूबाट राखखएका धारणाहरु 

 DSR प्रष्ट्रवतधबाट धान खेती गिाय श्रतमक खचय तनकै कम र राम्रो तयारी गरे प्रततर्ल पतन राम्रो हनुे । 

झारपात व्यवस्थापन समस्याका रुपमा रहेतापतन pre-emergence and post emergence 

herbicides को प्रयोगबाट राम्रो प्रततर्ल तलन सष्ट्रकने । 

११. श्री बालकृष्ण जोशी, (वररष्ठ वैज्ञातनक, नाकय ) ज्यूबाट राखखएका धारणाहरु 

 ष्ट्रवश्वका ६७ िेशमा नेपालमा पाइने रैथाने धानबालीको जातको जमयप्लाज्म प्रयोग भएको । जसमध्ये 
जु् ली मासी सबैभन्द्िा बढी प्रयोग भएको । 

 Global gene pool मा ६,००० र Nepal gene pool मा गरर ८००० वटा genetic accessions हरु 
रहेका। 

 जु् ली मासी धानको gene लाई ६७ वटा िेशहरुमा प्रयोग भएको पाइएको। 

 रैथाने बालीहरुमा काबोहाइडे्रट कम र antioxidant बढी पाइने। 

 बास्मती धानको Health index yield बढी पाइएको। 

  हाल २५०० भन्द्िा बढी landraces हरु Gene Bank मा रहेको । 

 landraces conservation and utilization मा काम भइरहेको । 

 Site specific variety development को काम पतन भइरहेको । 

 

१२. श्री िा. राजेन्द्र प्रसाि उप्रतेी, (भतुम व्यवस्था, कृष्ट्रि तथा सहकारी मन्द्त्रालय, प्रिेश नं १) ज्यूबाट राखखएका 
धारणाहरु 

 तमलहरुको storage क्षमता कम भएकाले चैते धान खररिमा समस्या भएको । 

 Combine harvester use गरेपतछ Dryer अतनवायय चाष्ट्रहने । 

 झापा कन्द्काईमा संचातलत Dryer को Average drying cost 1.5-2.0/kg  

 ष्ट्रवतभन्न प्रकारका planting machine हरु आउन अतत आवश्यक रहेको । 

 

१3 . श्री रामजी प्रसाि अतधकारी, (राधाकृष्ण  Rice mill, बर्दिया) ज्यूबाट राखखएका धारणाहरु 

 



 
 

 ९ जना कमयचारी राखेको । 

 धान उत्पािन प्रष्ट्रवतध बीउ राख्न े रोप्ने भडिारण लगायतका काममा प्राष्ट्रवतधकहरुले कृिकहरुलाई 
जानकारी दिने गरेको । 

 समूह गठन गरर Rice mill मा आबद्ध छन् ।  

 Contract मा प्राविवधक सहयोग,बीउको सहयोग उपलब्ध गराउने गररएको छ । 

 

 

१4 .  श्री ष्ट्रवजय कुमार न्द्यौपान,े (बीणा खाद्य तमल, ष्ट्रटकापरु, कैलाली) ज्यूबाट राखखएका धारणाहरु 

 भडिारणको समस्या रहेको । 

 चैते धानको खररि एवं उपयोगका लातग खचउरा तमल संचालनमा ल्याउन तयारीमा रहेको । 

 

१5. श्री Dr. K.D. Joshi, (Country Representative, IRRI Nepal) ज्यूबाट राखखएका धारणाहरु 

 गत आ.व.मा १ खवय ३२ अवय बराबरको धान उत्पािन भएको । 

 IRRI ले ष्ट्रव. सं. २०२३ सालिेखखको नेपालको धानबालीको के्षत्रमा काम गरेको ईततहास तथा 
स्बन्द्ध। 

 नेपालमा हाल ष्ट्रवकास एवं प्रचलनमा रहेका धानबालीका जातहरुमध्ये ६० प्रततशतको genetic 

resources हरु IRRI बाट ल्याइएको । 

 हाल Seeds without border initiation ले धानको बीउ प्रसारमा सहयोग गरेको । 

 Hybrid rice technology transfer का के्षत्रमा मन्द्त्रालय र नाकय संगको सहकाययमा ५ विे पररयोजना 
संचालनमा आउन लागेको । यसले नेपालमा धानको हाइष्ट्रिि प्रष्ट्रवतध ष्ट्रवकासका लातग जनशखक्त 
तयारीमा कोशेढंुगा तयार गने अपेक्षा गररएको । 

 Germplasm collection and utilization मा समेत काम भइरहेको । 

 Biofortified and low glycemic index (healthy rice) भएका धानबालीहरु नेपालमा तभत्र्याउन ेर 
यसको business enterprise development मा समेत काम भइरहेको । 

 नयााँ ष्ट्रवकास भएका जातहरुको Product profiling, genetic gain related information को 
extension लगायतका काययको आवश्यकता रहेको । 

 Precision rice farming technologyआवश्यक रहेको । 

 अब SRR मात्र नभई Variety replacement program आवश्यक रहेको । 

 



 
 

१6. श्री रमेश चौधरी, (कृिक, कैलाली) ज्यूबाट राखखएका धारणाहरु 

 उत्पािन भएको धान सखजलैसंग तमलले खररि गने गरेको । 

१७. श्री अमतृ पौिेल, (वैज्ञातनक, राष्ट्रिय धान बाली अनसुन्द्धान काययक्रम, नाकय ) ज्यूबाट राखखएका धारणाहरु 

 गमुोज बनाएर १० दिन अखघ चैते धानको बीउ राख्न सष्ट्रकने । 

 हदियनाथ धानमा रोग ष्ट्रकराको समस्या भएतापतन यो खानमा तमठो भएकाले रुचाइएको ।  

 

१८. श्री ललन तसंह, (वररष्ठ कृष्ट्रि अतधकृत, प्रिेश नं. २ भतूम व्यवस्था कृष्ट्रि तथा सहकारी मन्द्त्रालय) ज्यूबाट 
राखखएका धारणाहरु 

 RMM को implementation मा जािै छौं । 

 

१९. श्री िा. राजेन्द्र तमश्र, (सखचव, भतूम व्यवस्था, कृष्ट्रि तथा सहकारी मन्द्त्रालय, कणायली प्रिेश) ज्यूबाट 
राखखएका धारणाहरु 

 आत्मतनभयरताका ६ वटा dimension मा रहेर यो छलर्ल केन्द्रीत रह्यो । सबैभन्द्िा महत्वपूणय 
जतमनको सिपुयोग सही तररकाले हनु सकेमा हामी आत्मतनभयरतातर्य  अखघ बढ्न सक्छौं । 

 यस्तै धान उत्पािन पश्चात भडिारणका लातग स्थानीय र प्रािेखशक तहमा भडिारण गहृहरुको तनमायण 
व्यवस्थापन एवं सिपुयोग हनु सकेमा महत्वपूणय काम हनुे । 

 

२०. श्री भवप्रसाि तत्रपाठी, (वररष्ठ धान बाली ष्ट्रवज्ञ) ज्यूबाट राखखएका धारणाहरु 

 अबको दिनमा धानको branding को काम अखघ बढाइन ुपने । 

 एकीकृत रुपमा धान बाली प्रवर्द्यनको ष्ट्रवियमा काम हनुपुने । 

 

२१. श्री जानकुा पखडित, (उपमहातनिेशक, कृष्ट्रि ष्ट्रवभाग ) ज्यूबाट राखखएका धारणाहरु 

 धान दिवस ष्ट्रवतभन्न काययक्रम गरी मनाइयो । 

 धान दिवस मनाउने प्रोटोकल समेत तयार गररयो । 

 यस अन्द्तरसंवाि काययक्रम मार्य त महत्वपूणय सझुावहरु आएको । 



 
 

 हामीसंग धान बालीको प्रवर्द्यन एवं धानको उत्पािन वृष्ट्रर्द्को लातग धेरै scope रहेको छ जसको 
र्लस्वरुप चाल ुआ.व.मा बाली ष्ट्रवकास तथा कृष्ट्रि जैष्ट्रवक ष्ट्रवष्ट्रवधता संरक्षण केन्द्रबाट स्थानीय र 
प्रिेश स्तरमा धान प्रवर्द्यन स्बन्द्धी काययक्रमहरु संचालन भइरहेका छन ् र आगामी आ.व. को 
बजेटमा समेत यी काययक्रमहरुलाई तनरन्द्तरता दिनका लातग बजेट तथा काययक्रम स्वीकृत भई 
स्थानीय तहहरुमा पठाइसकेको अवस्था छ । 

 संघ प्रिेश र स्थानीय तहले धान बालीको महत्वलाई बझुी उत्पािन िेखख बजारीकरण स्मका 
काममा समन्द्वयात्मक रुपमा अखघ बढ्न सकेमा राम्रो र उपलब्धीमूलक प्रततर्ल िेखखन सक्छ । 

४. सम्पन्न क्रियाकलापको सारााँश एवं प्रमुख उपलब्धीहरु  

 १८ औ ं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सवको नारा “धान उत्पािनमा वषृ्ट्रर्द्: खाद्य सरुक्षा, 
आत्मतनभयरता र समषृ्ट्रर्द्” तय गरर िेशव्यापी रुपमा प्रचार प्रसार गररएको। 

 कोतभि महामारीको ष्ट्रवचमा यस १८ औ ं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव आयोजना हनु े
भएको हुाँिा यस दिवस मनाउाँिा पालना गनुय पने स्वास््यसंग स्बखन्द्धत १२ बुाँिे मापिडिहरु तयार 
गरी प्रािेखशक सरकार र स्थानीय तहहरुमा सकुय लर गररएको। 

 स्मातनय प्रधानमन्द्त्री के.ष्ट्रप. शमाय ओली तथा माननीय कृष्ट्रि तथा पशपुन्द्क्षी ष्ट्रवकास मन्द्त्री बसन्द्त 
ने्बाङ्गबाट िेशवासीहरुको नाममा राष्ट्रिय स्तरको छापा माध्यमबाट सन्द्िेस प्रवाह भएको। 

 ष्ट्रवज्ञहरुसंग गररएको TV Talk Show  काययक्रमको प्रसारण नेपाल टेतलतभजन मार्य त असार १५ र 
१६ गते भएको। 

 स्मानीय कृष्ट्रि तथा पशपुन्द्क्षी ष्ट्रवकास मन्द्त्रीको प्रमखु आतत्यतामा राष्ट्रिय बाली तबज्ञान अनसुन्द्धान 
केन्द्र, खमुलटारमा राइस ट्रान्द्सप्लान्द्टरबाट धानको रोपाईं काययक्रम गरी धान खेतीमा याखन्द्त्रकरण 
तनष्ट्रवयकल्पल्प रहको सन्द्िेश दिइएको। 

 नेपालमा धान के्षत्रको प्रवर्द्यनको तनतमि यस दिवसका दिन िेशका ष्ट्रवतभन्न स्थानहरुमा ष्ट्रवतभन्न 
तनकायहरु मार्य त धानको रोपाईं, मन्द्तव्य, प्रिशयनी, छलर्ल, अन्द्तरष्ट्रक्रया जस्ता काययक्रमहरुको 
आयोजना गरर नेपालमा धानबालीको महत्वका स्बन्द्धमा प्रचार प्रसार भएको। 

 

 

 

 



 
 

अनुसूचि १: अठारौं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाईं महोत्सवको नारा संकलनका लाचि जारी 
िररएको साववजननक सुिना 
 

 

अनुसूचि २: छलफल र प्राववचधक उपसममतको बैठकबाट तय भएको अठारौं राष्ट्रिय धान दिवस 
तथा रोपाईं महोत्सवको नारा  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

अनुसूचि ३: अठारौं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाईं महोत्सवको अवसरमा जारी िररएको प्रेस 
ववज्ञष्ट्तत 

 

“धान उत्पािनमा वषृ्ट्रर्द्ः खाद्य सरुक्षा, आत्मतनभयरता र समषृ्ट्रर्द्” 

अठारौं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाईँ महोत्सव, २०७८ 
 

प्रसे ष्ट्रवज्ञप्ती 
 

धान ष्ट्रवश्वको कररव ३.५ अरब जनसंख्याको लातग आधारभतू खाद्य वस्त ु एवं शरररलाई आवश्यक पने 
क्यालोरीको प्रमखु श्रोत हो। संसार भर कररब १६ करोि २१ लाख हेक्टरमा धान खेती भई ७5 करोि 54 
लाख मेष्ट्रट्रक टन उत्पािन भएको पाइन्द्छ। कूल उत्पािन मध्ये ९० प्रततशत उत्पािन तथा खपत एखशयाली 
मलुकुहरुमै हनु्द्छ। उत्पािनको दृष्ट्रष्टले ष्ट्रवश्वमा सबैभन्द्िा बढी धान उत्पािन गने िेश चीन रहेको छ र 
त्यसपछी क्रमश: भारत, इन्द्िोनेखशया, बंगलािेश, तभयतनाम प्रमखु धान उत्पािक रािहरु हनु ्भने नेपाल १७ 
औ ंस्थानमा पियछ।  

 

बहसुाँख्यक नेपालीको प्रमखु खाद्यान्नको रुपमा रहेको धान सामान्द्य नेपालीको लातग क्यालोरी र प्रोष्ट्रटनको  
श्रोत समेत हो । खाद्य पोिण सरुक्षाको अलावा धानको आतथयक, सामाखजक तथा सााँस्कृततक महत्व समेत  
रहेको छ । धान उत्पािनको अवस्थाले राष्ट्रिय अथयतन्द्त्रमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पाने गियछ । नेपालमा 
बाष्ट्रियक कररव १.५ खबय रुपैयााँ बराबरको धान तथा यसका उप-उत्पािनहरु प्राप्त हनुे गियछ। पतछल्लो 
त्याङ्क अनसुार कूल गाहयस््य उत्पािनमा कृष्ट्रि के्षत्रको योगिान कररव २६ प्रततशत रहेकोमा कृष्ट्रि क्षेत्रको 
गाहयस््य उत्पािनमा धानको ष्ट्रहस्सा कररव १५ प्रततशत रहेको छ। त्यसैगरर, नेपालीहरुको जन्द्मिेखख 
मरणस्मका धातमयक एवं सााँस्कृततक कायय तथा पवय एवं उत्सवहरुमा धान तथा चामल र चामलजन्द्य 
पिाथयको प्रयोग अपररहायय जस्तै रहेको छ।  

नेपालमा समरुी सतहबाट ६० तमटरको उचाई िेखख संसारको सवैभन्द्िा उच्च स्थान जु् लाको छुमचौरको 
३,०५० तमटर उचाईस्म धानको खेती सर्लतापूवयक हुाँिै आएको छ। नेपालमा मौसमको आधारमा बिे 
धान, चैते धान,  भिैया धान, घैया धान र ष्ट्रहउाँिे धान (बोरो) को रुपमा धान खेती हनुे गियछ। नेपालमा खेती 
गररने कूल के्षत्रर्लको ४७ प्रततशत जतमनमा धान खेती गररन्द्छ ।अन्नबालीले ढाकेको कूल के्षत्रर्लको 
करीब ४३  प्रततशतमा धान खेती हनुे गरेको र अन्नबालीको कूल उत्पािनमा ५3 प्रततशत धानको ष्ट्रहस्सा 
रहेको छ। आ.ब. २०७७/०७८ मा १४ लाख 73 हजार हेक्टर के्षत्रर्लबाट  ५6 लाख 21 हजार 
मेष्ट्रट्रक टन धान उत्पािन भएको छ। अखघल्लो वियको तलुनामा धानको के्षत्रर्ल र उत्पािनमा क्रमश: 1 
प्रततशत र १.3 प्रततशतले वृष्ट्रर्द् भएको छ ।यसका लातग तसर्ाररश प्रबतधको अनसुरण, कृष्ट्रि प्रसार सेवामा 
कृिकको पहुाँच वृष्ट्रर्द्,  गणुस्तरीय बीउ ष्ट्रवजनको प्रयोगमा वृष्ट्रर्द् आदि उत्पािकत्व वृष्ट्रर्द्का प्रमखु आधारहरु 



 
 

तथए। तथाष्ट्रप, आगामी दिनहरुमा धानबालीको उत्पािकत्व वषृ्ट्रर्द्को िरलाई अझ र्राष्ट्रकलो र दिगो बनाउन ु
पने आवश्यकता रहेको छ। 

नेपालको सन्द्िभयमा धानको उत्पािनमा वृष्ट्रर्द् मार्य त खाद्य सरुक्षाको अवस्थामा सधुार गनय सष्ट्रकन;े उत्पािन 
बढाई धानको आयात प्रततस्थापन गरी धानमा आत्मतनभयर बन्न सष्ट्रकन ेर व्यवसायीकरण एवं बजारीकरणमा 
सधुार र उत्पािनलाई उद्योगसाँग जोति रोजगारी र आयमा बढोिरी मार्य त समषृ्ट्रर्द् हातसल गनयमा समेत 
योगिान पयुायउन सष्ट्रकने वस्तगुत आधारहरु ष्ट्रवद्यमान रहेको सन्द्िभयमा यस वियको राष्ट्रिय धान दिवस तथा 
रोपाईं महोत्सवको नारा “धान उत्पािनमा वषृ्ट्रर्द्ः खाद्य सरुक्षा, आत्मतनभयरता र समषृ्ट्रर्द्” कायम गररएको छ ।  

 

खाद्य सरुक्षाको प्रमखु स्त्भको रुपमा रहेको खाद्य उपलव्धता वृष्ट्रर्द्को लातग धान उत्पािन तथा उत्पािकत्व 
बढाउन ष्ट्रवगत बियहरु िेखख नै ष्ट्रवतभन्न प्रयासहरु हुाँिै आएका छन,् जसको र्लस्वरुप पतछल्लो ३० वियमा धान 
उत्पािनमा ६० प्रततशत र उत्पािकत्वमा कररव ५९ प्रततशत वृष्ट्रर्द् भएको छ । धानको उत्पािन वृष्ट्रर्द्को 
लातग विे धानमा उत्पािकत्व वृष्ट्रर्द् गने, चैते धानको के्षत्रर्ल ष्ट्रवस्तार गने र स्भावनाका आधारमा बोरो तथा 
घैया धानको के्षत्रर्ल र उत्पािकत्व वृष्ट्रर्द् गने रणनीतत तलइ सोही बमोखजम ष्ट्रवतभन्न काययक्रमहरु संचालन 
भइरहेका छन ्।  

 

बष्ट्रढ उत्पािन दिने उन्नत जातको प्रयोगलाई बढवा दिन हालस्म नेपालमा तराई, मध्य पहाि र उच्च 
पहािको लातग सूखचत गररएका खलु्ला सेंखचत र वणयशंकर गरी ज्मा १३४ वटा धानका जातहरु तसर्ाररस 
भैसकेका छन ् भने वणयशंकर जातको बढ्िो मागलाई स्बोधन गनय िईु वटा स्विेशी बणयशंकर धानका 
जातहरु सूखचत भई कृिकमाझ लोकष्ट्रप्रय भइसकेका छन।् साथै, सखु्खा तथा िवुान जस्ता प्रततकूल अवस्था 
सहन सक्ने जातहरुको समेत ष्ट्रवकास भै कृिकहरु माझ लोकष्ट्रप्रय भएका छन ्। यसको अलावा,  भगूोल 
ष्ट्रवशेिका पोिणयकु्त स्थानीय र रैथाने धानका जातहरुको जातीय सधुार तथा प्रवर्द्यन मार्य त ्खाद्य तथा पोिण 
सरुक्षामा टेवा पयुायउने उद्देश्यले प्रिेश सरकार र स्थानीय तहहरुसाँगको समन्द्वयमा स्थानीय तथा रैथान ेबाली 
प्रवर्द्यन काययक्रम पतन संचालनमा रहेको छ। रसायतनक मलको सहज तथा सलुभ उपलब्धताको लातग 
अनिुानमा मलखाि ष्ट्रवतरणलाई ष्ट्रवशेि प्राथतमकतामा राखखएको छ। उन्नत बीउ ष्ट्रवजनको प्रयोग मात्रले १५ 
िेखख २० प्रततशत उत्पािकत्व वृष्ट्रर्द् गनय सष्ट्रकन ेत्यलाई मध्यनजर गिै आ.ब. २०७8/79 मा संघ, प्रिेश 
सरकार र स्थानीय तहहरु मार्य त संचालन हनुे गरी िेशका ७ वटै प्रिेशहरुका २३१ वटा स्थानीय तहहरुमा 
बीउ ष्ट्रवजन आत्मतनभयर काययक्रम संचालन गनय लातगएको छ । त्यसैगरी, संघीय सरकार मार्य त प्रिेश सरकार 
र स्थानीय तहहरुको सहकाययमा धानको स्रोत बीउ र उन्नत बीउ उत्पािनमा प्रोत्साहन अनिुान एवं उन्नत बीउ 
प्रयोगकतायलाई मूल्य अनिुान काययक्रम तथा धान बाली प्रवर्द्यन काययक्रम संचालन हुाँिैछ ।  

 

त्यसैगरी, आगामी आ.ब. २०७८/७९ मा समेत संघीय सरकारले प्रिेश सरकार र स्थानीय तहहरुको सहकायय 
र समन्द्वयमा धानबालीको व्यवसायीकरण, याखन्द्त्रकीकरण तथा औद्योतगकीकरणलाई सघाउ पयुायउन प्रधानमन्द्त्री 
कृष्ट्रि आधतुनकीकरण पररयोजना मार्य त ष्ट्रवखशष्ट्रष्टकृत उत्पािन के्षत्र काययक्रम अन्द्तगयत पकेट, ब्लक, जोन र 
सपुरजोन काययक्रहरु संचालन गिैछ।नेपालको भौगोतलक पररवेश सहुाउाँिो कृष्ट्रि यन्द्त्रहरुको प्रयोगबाट मानव 
श्रमको कतमलाई स्वोधन गनय तथा उत्पािन लागत घटाउन ततनै तहको सरकारबाट कृष्ट्रि याखन्द्त्रकरण 



 
 

प्रवर्द्यन बढावा दिन ेकाययक्रमहरु सन्द्चालन गररएका छन। साथै उत्पािक कृिकको न्द्यूनतम बचत सतुनखश्चत 
गनय धानबालीमा न्द्यूनतम समथयन मूल्यको कायायन्द्वयन एवं कृष्ट्रि बीमा काययक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउाँिै 
लतगएको छ।यसको अलावा भडिारण क्षमता ष्ट्रवस्तार, प्रशोधन र बजाररकरण लगायतका पक्षहरुमा क्रतमक 
सधुारहरु भएका छन।् 
 

उत्पािन र उत्पािकत्व वृष्ट्रर्द् एवं धान मूल्य शं्रखलाका ष्ट्रवतभन्न पक्षहरुमा भएका सधुार र उपलखब्धहरुको 
बावजिु आन्द्तररक उत्पािनले माग धान्न नसक्िा खास गरर मतसना धान तथा चामलको आयात तति रुपमा 
बषृ्ट्रर्द् भइ परतनभयता बढ्िै गएको पाइन्द्छ। खास गरर जनसख्याको उच्च वृष्ट्रर्द्, खेतीयोग्य जतमन बााँझो रहन े
क्रम बढन,ु उत्पािनखशल कृष्ट्रि जतमनको गैह्र कृष्ट्रि के्षत्रमा उपयोग हनुे क्रम बढ्न,ु उत्पािनखशल श्रम शखक्तको 
अभाव, तसंचाई, भडिारण तथा बजार पूवायधार पयायप्त नहनु,ु उच्च उत्पािन लागत आदि कारणले आशाततत रुपमा 
धान उत्पािन बढ्न सकेको छैन। अको तर्य , स्विेशमा उत्पादित धानले आयाततत धान चामलसाँग गणुस्तर र 
मूल्यमा प्रततस्पधाय गनय नसष्ट्रक हाम्रा कृिकहरु धान खेततबाटै पलायन हनुे खतरा समेत बढेको छ।  

 

धानको उत्पािन बढाउन मूलतः रसायतनक मलको सहज उपलव्धता, गणुस्तरीय बीउ ष्ट्रवजनको आपूततय र 
भरपिो तसंचाई सषु्ट्रवधाको उखचत व्यबस्था, चक्लाबन्द्िी र याखन्द्त्रष्ट्रककरणमा सहयोग र तसर्ाररश प्रष्ट्रवतधको सष्ट्रह 
अनसुरण मार्य त हाल ष्ट्रवद्यमान स्भाव्य उत्पािकत्व र बास्तष्ट्रवक उत्पािकत्व बीच रहेको कख्तमा ४० 
प्रततशत स्मको अन्द्तरलाई कम गने र उत्पािन लागत घटाउने रणनीतत तलइएको छ। साथै मतसना जातका 
धान चामलको आयात कम गनय कृिकलाई मतसना जातका धानको खेतत तर्य  आकष्ट्रियत गनय ष्ट्रवतभन्न सषु्ट्रवधा 
एवं अनिुान प्रिान गने र उत्पादित धानलाई स्विेशी चामल उद्योगले खररि गने व्यवस्थाको लातग पतन 
ष्ट्रवतभन्न काययक्रमहरु सन्द्चालन गनय शरुु गररएका छन।् नेपालको संष्ट्रवधानमा खाद्य सरुक्षा ततनै तहका 
सरकारको साझा अतधकार सूचीमा रहेको र कृष्ट्रि स्बखन्द्ध धेरै अतधकार प्रिेश र स्थानीय तहहरुमा रहेको 
सन्द्िभयमा धान उत्पािन वृष्ट्रर्द् मार्य त खाद्य सरुक्षा, आत्मतनभयरता र समषृ्ट्रर्द् हातसल गनय तीनै तहको सरकार बीच 
अझ बष्ट्रढ सहकायय र समन्द्वयको आबश्यकता रहेको िेखखन्द्छ।  

 

जलवाय ु पररवतयनको कारण कृष्ट्रि के्षत्रमा ष्ट्रवतभन्न नकरात्मक असरहरु बढ्िै गएको पाइन्द्छ। प्रततकूल 
मौसमको कारण बाली नाली र उत्पािन क्षतत हनुे र खेततयोग्य जतमन नष्ट हनुे क्रम पतन बढ्िै गएको 
सन्द्िभयमा आगामी दिनमा खाद्य सरुक्षा कायम गनुय थप चनुौततपूणय हनुे िेखखएको छ। साथै कोतभि १९ को 
ष्ट्रवश्वव्यापी महामारी जस्तै भष्ट्रवष्यमा आइपनय सक्ने अन्द्य महामारीजन्द्य पररखस्थततमा खाद्य सरुक्षा कायम गनुय 
पतन उखिकै चनुौततपूणय हनुे छ। यसथय, िेशमा खाद्य सरुक्षा कायम गने दिशामा नेपाल सरकारको मात्र प्रयास 
प्रयाप्त नहनुे भएकोले स्बखन्द्धत सवै सरोकारवालाहरु ष्ट्रवच हातेमालो गरर अखघ बढ्नकुो ष्ट्रवकल्प िेखखाँिैन।  

 

अन्द्तमा धानको उत्पािन वृष्ट्रर्द् गरी खाद्य सरुक्षा, आत्मतनभयरता र राष्ट्रिय समषृ्ट्रर्द् हातसल गने दिशामा सहयोगी 
के्षत्रको रुपमा धान बालीलाई स्थाष्ट्रपत गनय स्पूणय सरोकारवालाहरु एकजटु भई  हातेमालो गनयको लातग 
आव्हान गियछु । “धान उत्पािनमा वषृ्ट्रर्द्ः खाद्य सरुक्षा, आत्मतनभयरता र समषृ्ट्रर्द्” मूल नाराका साथ तबगत 
बियहरुमा झैं यस विय पतन तबतभन्न सरोकारवालाहरुसाँगको समन्द्वय र सहकाययमा अठारौं राष्ट्रिय धान दिवस 
तथा रोपाईं महोत्सव, २०७८ िेशभर ष्ट्रवतभन्न काययक्रम गरर मनाइाँिै छ।यसै सन्द्िभयमा आज आयोखजत 



 
 

पत्रकार स्मेलनमा हाम्रो तनमन्द्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्न ु हनुे पत्रकार तमत्रहरुलाई अठारौं राष्ट्रिय धान 
दिवस तथा रोपाईं महोत्सव, २०७८ मूल समारोह सतमततका तर्य बाट हादियक शभुकामना सष्ट्रहत धन्द्यवाि 
ज्ञापन गियछौं। हाल ष्ट्रवश्वव्यापी महामारीको रुपमा िेखखएको कोतभि-१९ को संक्रमणबाट सरुखक्षत रहन 
स्वास््य सरुक्षाका मापिडिहरु पालना गिै कृष्ट्रि कमय गनय तथा धानबालीको महत्वको अतधकतम प्रचार प्रसार 
गरी यस राष्ट्रिय काययक्रमलाई सर्ल पाररदिनहुनु समेत हादियक अनरुोध गियछु । 

 
 
 

जानकुा पखडित 

तनतमि महातनिेशक, कृष्ट्रि ष्ट्रवभाग 

           एवम ्अध्यक्ष्य  

                “अठारौं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइाँ महोत्सव, मूल समारोह सतमतत, २०७८” 

तमततः २०७८ साल असार १३ गते, आइतबार  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

अनुसूचि ४: अठारौं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाईं महोत्सवको अवसरमा सम्माननीय 
प्रधानमन्री र माननीय कृवि तथा पशुपन्छी ववकास मन्री ज्यूले दिनुभएको शुभकामना सन्िेश  

(ममनत २०७८ साल असार १५ ितेको िोरखापर राष्ट्रिय िैननकको परृठ न ं११ मा प्रकामशत) 

 



 
 

अनुसूचि ५: कायविमका झलकहरु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

         



 
 

            

       


