
“धान उत्पादनमा वृद्धिः खाद्य सुरक्षा, आत्मननर्भरता र समृद्ध” 

अठार ौं रानरिय धान नदवस तथा रोपाईँ महोत्सव, २०७८ 
 

पे्रस नवज्ञप्ती 
 

धान विश्वको करिि ३.५ अिब जनसंख्याको लावि आधािभूत खाद्य िसु्त एिं शरििलाई आिश्यक पने क्यालोिीको प्रमुख श्रोत 

हो। संसाि भि करिब १६ किोड २१ लाख हेक्टिमा धान खेती भई ७5 किोड 54 लाख मेवरि क रन उत्पादन भएको पाइन्छ। कूल 

उत्पादन मधे्य ९० प्रवतशत उत्पादन तथा खपत एवशयाली मुलुकहरुमै हुन्छ। उत्पादनको दृविले विश्वमा सबैभन्दा बढी धान 

उत्पादन िने देश चीन िहेको छ ि त्यसपछी क्रमश: भाित, इन्डोनेवशया, बंिलादेश, वभयतनाम प्रमुख धान उत्पादक िािि हरु हुन् 

भने नेपाल १७ औ ंस्थानमा पददछ।  
 

बहुसँख्यक नेपालीको प्रमुख खाद्यान्नको रुपमा िहेको धान सामान्य नेपालीको लावि क्यालोिी ि प्रोवरनको  श्रोत समेत हो । खाद्य 

पोषण सुिक्षाको अलािा धानको आवथदक, सामावजक तथा साँसृ्कवतक महत्व समेत  िहेको छ । ।धान उत्पादनको अिस्थाले 

िाविि य अथदतन्त्रमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाि पाने िददछ । नेपालमा बावषदक करिि १.५ खबद रुपैयाँ बिाबिको धान तथा यसका उप-

उत्पादनहरु प्राप्त हुने िददछ। पवछल्लो तथ्याङ्क अनुसाि कूल िाहदस्थ्य उत्पादनमा कृवष के्षत्रको योिदान करिि २६ प्रवतशत 

िहेकोमा कृवष के्षत्रको िाहदस्थ्य उत्पादनमा धानको वहस्सा करिि १५ प्रवतशत िहेको छ। त्यसैिरि, नेपालीहरुको जन्मदेखख 

मिणसम्मका धावमदक एिं साँसृ्कवतक कायद तथा पिद एिं उत्सिहरुमा धान तथा चामल ि चामलजन्य पदाथदको प्रयोि अपरिहायद 

जसै्त िहेको छ।  

नेपालमा समुद्री सतहबार ६० वमरिको उचाई देखख संसािको सिैभन्दा उच्च स्थान जुम्लाको छुमचौिको ३,०५० वमरि 

उचाईसम्म धानको खेती सफलतापूिदक हँुदै आएको छ। नेपालमा मौसमको आधािमा बषे धान, चैते धान,  भदैया धान, घैया धान 

ि वहउँदे धान (बोिो) को रुपमा धान खेती हुने िददछ। नेपालमा खेती िरिने कूल के्षत्रफलको ४७ प्रवतशत जवमनमा धान खेती 

िरिन्छ ।अन्नबालीले ढाकेको कूल के्षत्रफलको किीब ४३  प्रवतशतमा धान खेती हुने ििेको ि अन्नबालीको कूल उत्पादनमा ५3 

प्रवतशत धानको वहस्सा िहेको छ। आ.ब. २०७७/०७८ मा १४ लाख 73 हजाि हेक्टि के्षत्रफलबार  ५6 लाख 21 हजाि मेवरि क रन 

धान उत्पादन भएको छ। अवघल्लो िषदको तुलनामा धानको के्षत्रफल ि उत्पादनमा क्रमश: 1 प्रवतशत ि १.3 प्रवतशतले िृखि 

भएको छ ।यसका लावि वसफारिश प्रबवधको अनुसिण, कृवष प्रसाि सेिामा कृषकको पहँुच िृखि,  िुणस्तिीय बीउ विजनको 

प्रयोिमा िृखि आवद उत्पादकत्व िृखिका प्रमुख आधािहरु वथए। तथावप, आिामी वदनहरुमा धानबालीको उत्पादकत्व िृखिको 

दिलाई अझ फिावकलो ि वदिो बनाउनु पने आिश्यकता िहेको छ। 

नेपालको सन्दभदमा धानको उत्पादनमा िृखि माफद त खाद्य सुिक्षाको अिस्थामा सुधाि िनद सवकने; उत्पादन बढाई धानको आयात 

प्रवतस्थापन ििी धानमा आत्मवनभदि बन्न सवकने ि व्यिसायीकिण एिं बजािीकिणमा सुधाि ि उत्पादनलाई उद्योिसँि जोवड 

िोजिािी ि आयमा बढोत्तिी माफद त समृखि हावसल िनदमा समेत योिदान पुयादउन सवकने िसु्तित आधािहरु विद्यमान िहेको 

सन्दभदमा यस िषदको िाविि य धान वदिस तथा िोपाईं महोत्सिको नािा “धान उत्पादनमा वृद्धिः खाद्य सुरक्षा, आत्मननर्भरता र 

समृद्ध” कायम िरिएको छ ।  
 

खाद्य सुिक्षाको प्रमुख स्तम्भको रुपमा िहेको खाद्य उपलव्धता िृखिको लावि धान उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन विित 

बषदहरु देखख नै विवभन्न प्रयासहरु हँुदै आएका छन्, जसको फलस्वरुप पवछल्लो ३० िषदमा धान उत्पादनमा ६० प्रवतशत ि 

उत्पादकत्वमा करिि ५९ प्रवतशत िृखि भएको छ । धानको उत्पादन िृखिको लावि िषे धानमा उत्पादकत्व िृखि िने, चैते 

धानको के्षत्रफल विस्ताि िने ि सम्भािनाका आधािमा बोिो तथा घैया धानको के्षत्रफल ि उत्पादकत्व िृखि िने िणनीवत वलइ 

सोही बमोवजम विवभन्न कायदक्रमहरु संचालन भइिहेका छन् ।  
 

बवढ उत्पादन वदने उन्नत जातको प्रयोिलाई बढिा वदन हालसम्म नेपालमा तिाई, मध्य पहाड ि उच्च पहाडको लावि सूवचत 

िरिएका खुल्ला सेंवचत ि िणदशंकि ििी जम्मा १३४ िरा धानका जातहरु वसफारिस भैसकेका छन् भने िणदशंकि जातको बढ्दो 

मािलाई सम्बोधन िनद दुई िरा स्वदेशी बणदशंकि धानका जातहरु सूवचत भई कृषकमाझ लोकवप्रय भइसकेका छन्। साथै, 

सुख्खा तथा डुिान जस्ता प्रवतकूल अिस्था सहन सके्न जातहरुको समेत विकास भै कृषकहरु माझ लोकवप्रय भएका छन् । 

यसको अलािा,  भूिोल विशेषका पोषणयुक्त स्थानीय ि िैथाने धानका जातहरुको जातीय सुधाि तथा प्रििदन माफद त् खाद्य तथा 

पोषण सुिक्षामा रेिा पुयादउने उदे्दश्यले प्रदेश सिकाि ि स्थानीय तहहरुसँिको समन्वयमा स्थानीय तथा रैथाने बाली प्रवधभन 

कायभक्रम पवन संचालनमा िहेको छ। िसायवनक मलको सहज तथा सुलभ उपलब्धताको लावि अनुदानमा मलखाद वितिणलाई 

विशेष प्राथवमकतामा िाखखएको छ। उन्नत बीउ विजनको प्रयोि मात्रले १५ देखख २० प्रवतशत उत्पादकत्व िृखि िनद सवकने 

तथ्यलाई मध्यनजि िदै आ.ब. २०७8/79 मा संघ, प्रदेश सिकाि ि स्थानीय तहहरु माफद त संचालन हुने ििी देशका ७ िरै 

प्रदेशहरुका २३१ िरा स्थानीय तहहरुमा बीउ नवजन आत्मननर्भर कायभक्रम संचालन िनद लाविएको छ । त्यसैििी, संघीय 

सिकाि माफद त प्रदेश सिकाि ि स्थानीय तहहरुको सहकायदमा धानको स्रोत बीउ र उन्नत बीउ उत्पादनमा प्रोत्साहन 

अनुदान एिं उन्नत बीउ प्रयोगकताभलाई मूल्य अनुदान कायभक्रम तथा धान बाली प्रवधभन कायभक्रम संचालन हँुदैछ ।  



 

त्यसैििी, आिामी आ.ब. २०७८/७९ मा समेत संघीय सिकािले प्रदेश सिकाि ि स्थानीय तहहरुको सहकायद ि समन्वयमा 

धानबालीको व्यिसायीकिण, याखन्त्रकीकिण तथा औद्योविकीकिणलाई सघाउ पुयादउन प्रधानमन्त्री कृवष आधुवनकीकिण 

परियोजना माफद त विवशविकृत उत्पादन के्षत्र कायदक्रम अन्तिदत पकेर, ब्लक, जोन ि सुपिजोन कायदक्रहरु संचालन 

िदैछ।नेपालको भौिोवलक परििेश सुहाउँदो कृवष यन्त्रहरुको प्रयोिबार मानि श्रमको कवमलाई सम्वोधन िनद तथा उत्पादन 

लाित घराउन वतनै तहको सिकािबार कृवष याखन्त्रकिण प्रििदन बढािा वदने कायदक्रमहरु सन्चालन िरिएका छन। साथै 

उत्पादक कृषकको नू्यनतम बचत सुवनवित िनद धानबालीमा नू्यनतम समथदन मूल्यको कायादन्वयन एिं कृवष बीमा कायदक्रमलाई 

थप प्रभािकािी बनाउँदै लविएको छ।यसको अलािा भण्डािण क्षमता विस्ताि, प्रशोधन ि बजारिकिण लिायतका पक्षहरुमा 

क्रवमक सुधािहरु भएका छन्। 
 

उत्पादन ि उत्पादकत्व िृखि एिं धान मूल्य शं्रखलाका विवभन्न पक्षहरुमा भएका सुधाि ि उपलखब्धहरुको बािजुद आन्तरिक 

उत्पादनले माि धान्न नसक्दा खास िरि मवसना धान तथा चामलको आयात वतव्र रुपमा बृखि भइ पिवनभदता बढ्दै िएको 

पाइन्छ। खास िरि जनसख्याको उच्च िृखि, खेतीयोग्य जवमन बाँझो िहने क्रम बढनु, उत्पादनवशल कृवष जवमनको िैह्र कृवष 

के्षत्रमा उपयोि हुने क्रम बढ्नु, उत्पादनवशल श्रम शखक्तको अभाि, वसंचाई, भण्डािण तथा बजाि पूिादधाि पयादप्त नहुनु, उच्च 

उत्पादन लाित आवद कािणले आशावतत रुपमा धान उत्पादन बढ्न सकेको छैन। अको तफद , स्वदेशमा उत्पावदत धानले 

आयावतत धान चामलसँि िुणस्ति ि मूल्यमा प्रवतस्पधाद िनद नसवक हाम्रा कृषकहरु धान खेवतबारै पलायन हुने खतिा समेत 

बढेको छ।  
 

धानको उत्पादन बढाउन मूलतः िसायवनक मलको सहज उपलव्धता, िुणस्तिीय बीउ विजनको आपूवतद ि भिपदो वसंचाई 

सुविधाको उवचत व्यबस्था, चक्लाबन्दी ि याखन्त्रवककिणमा सहयोि ि वसफारिश प्रविवधको सवह अनुसिण माफद त हाल विद्यमान 

सम्भाव्य उत्पादकत्व ि बास्तविक उत्पादकत्व बीच िहेको कखिमा ४० प्रवतशत सम्मको अन्तिलाई कम िने ि उत्पादन लाित 

घराउने िणनीवत वलइएको छ। साथै मवसना जातका धान चामलको आयात कम िनद कृषकलाई मवसना जातका धानको खेवत 

तफद  आकवषदत िनद विवभन्न सुविधा एिं अनुदान प्रदान िने ि उत्पावदत धानलाई स्वदेशी चामल उद्योिले खरिद िने व्यिस्थाको 

लावि पवन विवभन्न कायदक्रमहरु सन्चालन िनद शुरु िरिएका छन्। नेपालको संविधानमा खाद्य सुिक्षा वतनै तहका सिकािको 

साझा अवधकाि सूचीमा िहेको ि कृवष सम्बखि धेिै अवधकाि प्रदेश ि स्थानीय तहहरुमा िहेको सन्दभदमा धान उत्पादन िृखि 

माफद त खाद्य सुिक्षा, आत्मवनभदिता ि समृखि हावसल िनद तीनै तहको सिकाि बीच अझ बवढ सहकायद ि समन्वयको आबश्यकता 

िहेको देखखन्छ।  

 

जलिायु परिितदनको कािण कृवष के्षत्रमा विवभन्न नकिात्मक असिहरु बढ्दै िएको पाइन्छ। प्रवतकूल मौसमको कािण बाली 

नाली ि उत्पादन क्षवत हुने ि खेवतयोग्य जवमन नि हुने क्रम पवन बढ्दै िएको सन्दभदमा आिामी वदनमा खाद्य सुिक्षा कायम िनुद 

थप चुनौवतपूणद हुने देखखएको छ। साथै कोवभड १९ को विश्वव्यापी महामािी जसै्त भविष्यमा आइपनद सके्न अन्य महामािीजन्य 

परिखस्थवतमा खाद्य सुिक्षा कायम िनुद पवन उवत्तकै चुनौवतपूणद हुने छ। यसथद, देशमा खाद्य सुिक्षा कायम िने वदशामा नेपाल 

सिकािको मात्र प्रयास प्रयाप्त नहुने भएकोले सम्बखित सिै सिोकाििालाहरु विच हातेमालो िरि अवघ बढ्नुको विकल्प 

देखखँदैन।  
 

अन्तमा धानको उत्पादन िृखि ििी खाद्य सुिक्षा, आत्मवनभदिता ि िाविि य समृखि हावसल िने वदशामा सहयोिी के्षत्रको रुपमा धान 

बालीलाई स्थावपत िनद समू्पणद सिोकाििालाहरु एकजुर भई  हातेमालो िनदको लावि आव्हान िददछु । “धान उत्पादनमा वृद्धिः 

खाद्य सुरक्षा, आत्मननर्भरता र समृद्ध” मूल नािाका साथ वबित बषदहरुमा झैं यस िषद पवन वबवभन्न सिोकाििालााहरुसँिको 

समन्वय ि सहकायदमा अठािौ ं िाविि य धान वदिस तथा िोपाई ंमहोत्सि, २०७८ देशभि विवभन्न कायदक्रम िरि मनाइँदै छ।यसै 

सन्दभदमा आज आयोवजत पत्रकाि समे्मलनमा हाम्रो वनमन्त्रणालाई स्वीकाि ििी पाल्नु हुने पत्रकाि वमत्रहरुलाई अठार ौं रानरिय 

धान नदवस तथा रोपाईौं महोत्सव, २०७८ मूल समािोह सवमवतका तफद बार हावददक शुभकामना सवहत धन्यिाद ज्ञापन िददछौ।ं 

हाल विश्वव्यापी महामािीको रुपमा देखखएको कोवभड-१९ को संक्रमणबार सुिवक्षत िहन स्वास्थ्य सुिक्षाका मापदण्डहरु पालना 

िदै कृवष कमद िनद तथा धानबालीको महत्वको अवधकतम प्रचाि प्रसाि ििी यस िाविि य कायदक्रमलाई सफल पारिवदनुहुन समेत 

हावददक अनुिोध िददछु । 

 

जानुका पद्ित 

वनवमत्त महावनदेशक, कृवष विभाि 

           एिम् अध्यक्ष्य  

                “अठािौ ंिाविि य धान वदिस तथा िोपाइँ महोत्सि, मूल समािोह सवमवत, २०७८ ” 

वमवतः २०७८ साल असाि १३ िते, आइतबाि  


