
मकै म�हमा 

केह� वष�अघस�म “खाए मकै, नखाए भोकै” भ�ने पा�पाको झडवेा बगालेवासीह� �हजोआज “मकै त 

कुखुराले समेत खान छाडेको” बताउँछन।्  

तुलसी गौतम 

 
 

डाँडाको व+ती, दईु-चार डोका मकै हुने पाखोबार�, 

साहूको घरमा खनजोत गदा� 0यालामा पन मकै। 

प�हले मकै मा2 खानुपदा� वा3क पा�पाको 4डेवा 

बगालेमा अ�हले सडक आएको र गाडीबाट चामलका 

बोरा 4न� थालेको छ। चामल 7क�ने पैसा अरब, 

मले8शया या बुटबलतरबाट आउँछ। मकै त कुखुराले 

समेत खान छाडेको भ�ने बगालेवासीको भनाइले 

मकैलाई हेलाँ गरेको ;<टै 4�क�छ, सँगसँगै नेपाल�ले यो गुनलो अ�नको मह=व बुझन नसकेको पन 

+प<ट हु�छ।  

शहरबजारमा मधुमेहका रोगीलाई चामलको भातको साटो मकैको ?याँ@ला खानुपनA भएको छ। चामलमा 

भ�दा मकैमा कम काबBहाइCडे र Dलुकोज तथा बढ� ;ो�टन, 3याि�सयम, 8मनरल, फ+फोरस हुने कुरा 

बुझन शहHरयाले मधुमेहको रोगी नै हुनुपरय्ो। 3याि�सयमले हाड र दाँत मजबुत बनाउनुका साथै मुटुको 

चाल ठJक रा@न मKत गद�छ। ;ो�टनले शर�रको Lवकास र 8मनरलले जीवन 7Mयालाई संय8मत र 

स�तु8लत रा@न योगदान गद�छ। पोषणत=वका आधारमा चामल भ�दा मकै नकै गुनलो छ (हे. 

ता8लका)। यह� कारण, Lवशव्भर मकै नै बढ� उ=पादन गHर�छ। LवPवमा कर�ब १६ करोड हे3टर जमीनमा 

८२ करोड टन मकै उ=पादन हु�छ। मकैपछ मा2 आउँछन―् गहँु ६८ करोड टन र धान ६७.८ करोड टन। 

सबैभ�दा बढ� मकै फलाउने प�हलो चार देशमा Mमशः अमेHरका, चीन, Wािजल र भारत पद�छन।्  

नेपालमा मकै 

नेपालको मXय पहाडी भेगको ;मुख खाYया�न वाल� मकै नै भए पन गाउँघरमा मोटर च�न थालेपछ 

चामलको हैकम बढेको हो। 7कसानहZले मकैमा जाँगर देखाउन छाडकेा छन।् गाउँमा साँझ-्[बहान पा3ने 

मकैको ?याँ@ला वा �ढंडो राजमाग�का होटलमा रातोभालेसँग मा2 च�ने पHरकार हुनपुगेको छ। भौगो8लक 

\े2अनुसार नेपालको पहाडमा ७० ;तशत, तराईमा २० ;तशत र २९०० 8मटर उचाइस�मका उ?च पहाडी 

भेगमा १० ;तशत मकै खेती हु�छ। कृLष तथा सहकार� म�2ालयका अनुसार, आ`थ�क वष� २०६६/६७ मा ८ 

लाख ७५ हजार ४०० हे3टरमा मकै खेती गHरएको र १९ लाख ३० हजार ६७० टन उ=पादन भएको `थयो।  

 



नेपाल�हZले खान छाडे पन भारत र अजAि�टनाबाट 

करोडd �पैयाँको मकै नेपाल 8भ[2ने गछ�। आव 

२०६६/६७ मा मा2 �.१२ करोड १८ लाख बराबरको 

मकैको बीउ र 4eड ै �.१ अब� ३१ करोडको मकै 

8भ[2एको `थयो। नेपालले मकैको तेल र Wाeडेड 

उ=पादनहZ पन आयात गछ�। आयातको यो +तरले 

नेपालमै मकै उ=पादन र ;शोधनलाई LवLवधीकरण 

गन� आवPयक भएको जनाउँछ। नेपाल�को खानपान 

शैल�मा सुधार नहँ◌ुदा मकै हेLपएको हो। Lवदेशमा 

ज+तै नेपाल� Wाeडमा ;शोधन गनA हो भने मकैको बजार सुनिPचत छ। लगानीकता�ले यो अवसर छोपे 

7कसानहZले gयावसायक मकै खेती गनAछन।्  

नेपालको २० िज�लामा मकै र गहँुको खेती बढाउन अ�तरा�ि<hय सं+था 8स8मटले 7कसानहZलाई समूह-

सहकार�माफ� त सहयोग गरेको छ। मकैको राiो बीउ उ=पादन गर� उ=पादक=व बढाउन िज�ला िज�लामा 

सरकार� ;यास पन जार� छ। यत हँुदाहँुदै पन उ�नत मकैको बीउले कुल \े2फलको १० ;तशत हाराहार� 

मा2 ढाकेको बाल� Lवकास नदAशनालयका काय�Mम नदAशक डा. सुरोजकुमार पोखरेल बताउँछन।्  

अ�हले देउती, रामपुर क�पोिजट, मनकामना-३ लगायतका मकैका जातहZ 7कसानले �चाएका छन।् एक 

पटक लगाएको उ�नत मकैको बीउ तीन-तीन वष�मा फेनु�पछ�। उ�नत बीउले +थानीय मकैको तुलनामा 

दोjबर उ=पादन �द�छ। तर 7कसानहZ बीउ फेन� हतपत तयार हँुदैनन।् पा�पा ख+यौल�कk राधा नेपालले 

यस वष� समूहमा ४८ 3वी�टल मकै बीउ उ=पादन गराएकk `थइन,् तर १३ 3वी�टल मा2 [ब3यो। यो 

8सजनमा न[बकेको बीउ अकB वष� काम लाDदैन, खाने भाउमा [बMk गदा� घाटा हु�छ।  

नेपालमा एकातर डढे अब� �पैयाँ भ�दा बढ�को मकै आयात हुने र अका�तर उ=पादन बढाउने उ�नत बीउ 

न[ब3ने अव+था छ। 7कसानले समयमा सह� सूचना नपाउनु र ;शोधन सुLवधाको अभाव हुनु यसको 

;मुख कारण हो। कहाँ कत उ=पादन हु�छ, कुन बीउ चा�ह�छ, =यसको सूचना �दने र संकलन गनA काम 

भरपदB छैन। यसको सं+थागत दाय=व कृLष म�2ालयको हो। मकैको बीउ उ=पादन, बजार gयव+थापन र 

;शोधन गर� ब?चादेlख बूढास�मका ला`ग थर�थर�का पौि<टक पHरकार बनाउनेतर लाDने हो भने 

रोजगार�, खाYय सुर\ा, उ=पादन र आयात ;त+थापन एकैसाथ हु�छ।  

;का8शत 8मत: १६-३१ बैशाख २०६९ 

;त7Mयाको ला`ग letters@himalmedia.com मा पठाउनुस ्।  

 
mोतः खाYय ;Lव`ध तथा गुण नय�2ण Lवभागको 

पुि+तका, नेपाल� खाYय पदाथ�मा पाइने पोषक 

त=वहZ बाट ।  


