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केिन्�यस्तरमा संचा�लत मत्स्य �वकास कायर्�मको बजे�ट� नमर्स, 2063 

 

(�म�त माघ 17 देिख 20, 2063 सम्म मत्स्य �वकास �नद�शनालय, बालाजमुा संचा�लत बि�स� रा��य मत्स्य �वकास 

कायर्�म तथा बजेट तजुर्मा तथा दश� योजनाको स�मक्षा एवं मत्स्य ��व�ध प�रमाजर्न गो��बाट प�रमािजर्त तथा अपडेट 

ग�रएको)  

 

१. माछाको भरूा उत्पादन गन� कायर्�म तल �दईएका संचालन र व्यवस्थापन कायर्हरुमा आधा�रत छन।् 

(क) माउ माछा र यसको व्यवस्थापन 

(ख) �ाकृ�तक र कृ��म आहारा उत्पादन 

(ग) माछा भरुाको स्याहार र पालन पोषण 

(घ) माछाको भरुा उत्पादन र �वतरण 

 

माउ माछा र यसको व्यवस्थापन, माछा भरूाको पालन पोषण व्यवस्थापन कायर्हरुलाई बजेट तयार गनर् एवं यसलाई 

लाग ुगनर्को ला�ग यसलाई तीन मूख्य आधारमा �वभािजत ग�रएको छ। 

 १.१ माछा रा� ुअिघका संचालन र व्यवस्थापन कायर्हरु 

 १.२ माछा स्टक गन� र संचालन र व्यवस्थापन कायर्हरु 

 १.३ माछा स्टक प�छको संचालन र व्यवस्थापन कायर्हरु 

 

माछा भरूा उत्पादनका अनूमानहरु (Assumptions) 

 �व�भ� कापर् जातीका माउ माछाको संरक्षण र �जनन कायर्हरु संचालन गनर् एवं यसका ला�ग बजेट तजुर्मा गनर् 

 �नम्न अनसुारको अनमुानहरु ��एको छ। यी अनमुानहरु खास गर� �व�भ� मत्स्य �वकास केन्�हरुको धेरै वषर्को 

 कायर् सम्पादन अनभुव तथा यी केन्�हरुबाट संक�लत डाटामा आधा�रत छन।् 

 ग�रएका अनमुानहरु �नम्न अनसुारका छनः् 

क. न�सर्�का ला�ग पोखर�मा रािखएको �त्येक ४००,००० �ाच�ल�बाट २ देिख ३ से.�म. साईजका १४०,००० 

 भरुाहरु उत्पादन हनु्छ। यसको सरदर बांच्ने दर ३५ ��तशत हनु्छ। 

ख. रेय�र�का ला�ग पोखर�मा रािखएको २ देिख ३ से.�म.साईजको �त्येक १००,००० माछा भरुाबाट ५ देिख ७ 

 �ाम साईजका ६०,००० गोटा ठूला भरूाहरु (�फ�र�ल�) उत्पादन हनु्छ। यसको बाँच्न ेदर ६० ��तशत 

 हनु्छ र रेय�र� अव�ध ४५ �दनको हनुेछ। 

ग. यो अनमुान ग�रएको छ �क रा�ो संग हकुार्ईएको पोथी माउ माछाहरु मध्ये ६० ��तशतले सफलतापवुर्क स्प�न� 

 गन�छ। यी स्प�न� गन� �त्येक एक के.जी. पोथी माउबाट सरदर ४५,००० �ाच�ल�हरु उन्पादन गन�छ। 

 यसकारण १००,००० �ाच�ल� उत्पादन गनर्को ला�ग ३.७ के.जी. पोथी माउ माछा र यसको ५० ��तशत 

 भाले माउ माछा गर� जम्मा ५.५५ के.जी. माउ माछाको आवश्यकता पन�छ। सरदर २५ ��तशत माउ माछा 

 �जनन गराउन े�कृयामा मन� अनमुान छ। यसर� १००,००० �ाच�ल� उत्पादन गनर् कुल ७.५ के.जी. माउ 

 माछाको आवश्यकता पदर्छ। 
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घ. �जननको ला�ग रािखएको कूल माउ माछा मध्ये ६० ��तशतलाई मा� अ�त�र� दाना �दन ुपछर् र दाना जम्मा 

 शर�रको तौलको ३ ��तशतका दरले ३५० �दनसम्म दाना �दन ुपदर्छ। 

ङ. गाईवस्तकुो गोबर मल �ारिम्भक मलको रुपमा एक बषर्मा २,००० देिख ५,००० के.जी. ��त हेक्टरको 

 दरले पोखर�मा रा� ुपछर्।  

 

५. २,००० देिख ५,००० के.जी./हेक्टरको �हसाबले गाई भ�सी गोबरमल एक बषर्मा पोखर�मा रािखनेछ। 

 

 गाई बस्तकुो गोबर मलमा (N) नाई�ोजन, (P) फोस्फरस र (K) पोटास अथवा (NPK) को प�रमाण 

 �नम्न ता�लका - १ मा �दए बमोिजम �हसाब गनुर् पदर्छ। 

ता�लका- १ 

  

Colman and Edwards,१९७८ 

 

६. रसाय�नक मल �योग गदार् पोखर�को �पंध रहेको माटोमा नाई�ोजन र फोस्फेटको प�रमाण वा मा�ा हेरेर मा� 

 नाई�ोजन र फोस्फेटलाई 1:२ को अनपुात वा २:१ को अनपुातमा रािखन्छ। त्यसकारण नाई�ोजन र फोस्फेटको 

 मा�ा �मलाउन ुवा �मसाउन ुअिघ पोखर�को माटो जाचँ्न ुअत्यन्त आवश्यक छ। 

७. यसर� रािखन ेरसाय�नक मलमा नाई�ोजनको �ोत य�ुरया (Urea) मल हो भन े�ड.ए.पी. फोस्फोरसको �ोत 

 हो। एक बषर्मा एक हेक्टर माउ माछा रा� ेपोखर�को ला�ग जम्मा ४२२ के.जी. नाई�ोजन वा २०० के.जी. 

 य�ुरया र ८४४ के.जी. फोस्फोरस वा १८३५ के.जी. �ड.ए.पी. चा�हन्छ। �ारिम्भक चरणमा जम्मा रसाय�नक 

 मलको १/६ भाग मा� पोखर�मा रािखन्छ। त्यस प�छ बाकँ� रहेको मललाई ४६ भागमा �वभािजत गर� �त्येक 

 सात (७) �दनको अन्तरालमा पोखर�मा रा� ुपदर्छ। 

८. माउ पोखर�मा माउ माछा १,५०० के.जी. ��त हेक्टरको दरले रा� ुपदर्छ। 

मलको �क�सम औसत प�रमाण ��तशतमा पानीको मा�ा % 

N P K 

दधु �दने गाई/भैसी ०.५  ०.०८६ ०.४१ ८५ 

गाई/भैसी (मासकुो ला�ग)

  

०.७ ०.२१५ ०.४१ ८५ 

कुखरुा आ�द १.२  ०.५५९ ०.४१ ७२ 

भेडा  १.४ ०.२१५ १.११ ७७ 

हासँ ०.५ ०.१२९ ०.३३ ८२ 



3 
 

९. माछाको भरुाहरु उत्पादन तथा �वतरणको ला�ग �ाच�ल� न�सर्� गन� पोखर�हरु �ाच�ल� स्टक गन� दर 

 पोखर�को उवर्रतामा �नभर्र गदर्छ। साधारणतया �ाच�ल� तथा �ाई पोखर�मा रा� ेदर तल �दए बमोिजम हनु्छः 

(क) पालन पोषणको ला�ग �ाच�ल� रा� ेदर १,५०,००० ��त हेक्टर ��त पटक (Crop) को दरले रािखन्छ र 

 यसलाई माछाको भरुाको रुपमा �वतरण गनुर् भन्दा प�हले किम्तमा �तन ह�ा सम्म पालन पोषण (न�सर्�) गनुर् 

 पदर्छ। 

(ख) माछा भरुा न�सर्� गर� ठूलो साईजको भरुा (�फ�र�ल�) बनाउन २०,००० देिख २५,००० ��त क�ा 

 ��त पटक (Crop) को दरले २-३ से.मी. को माछाको भरुा पोखर�मा रािखन्छ। 

 

१. माउ माछा व्यवस्थापन कायर्हरु 

 

१.१ माउ माछा रा� अगा�ड गनुर् पन� पवुर् तयार� कायर्हरु 

 माउ माछा, �ाच�ल� र �ाई रा� ेपोखर�को संख्या र क्ष�ेफल, �व�भ� कायर्�महरुको काम गन� त�रका र 

 ता�लका, स्ट�क� रेट समय, �व�भ� जातीका माछाहरु �मलाएर रा�,े संचालन गन� त�रकाको �वस्ततृ �ववरण �दने 

 र मल रा�कुा साथै अरु आवश्यक सामानहरु रा� ेआ�दको �ववरण प�हले नै िस्वकृत मापदण्डमा �स्ताव तयार 

 पानुर् पदर्छ। यसर� तयार ग�रएको �स्तावलाई पथ-�दशर्क रुपमा �योग गदार् �व�भ� कायर्�महरु सचुारु रुपले 

 संचालन गनुर् पदर्छ। 

(क) पोखर� छनौट र तयार�को ला�ग �न�दर्� ग�रएको वा �ामािणक त�रकाको �योग गनुर् पछर्। यसमा पोखर�को पानी 

 �नकाल्ने, पोखर� सकुाउने र सफा गन� आ�द कुराहरु �त्येक बषर् अ�नवायर् रुपले गनुर् पदर्छ। पोखर� सकुाउन 

 ०.५ मी. पानी फाल्न ुपदार् १ हेक्टरबाट ५,००० घन�मटर पानी फाल्न ुपछर्। १ घण्टामा एउटा पम्पले ३६० 

 घन�मटर (१००−६०−६० �ल.) पानी फाल्ने �हसाबले क�रब १४ घण्टा पम्प चलाउन ुपछर् अथवा २० �ल. 

 �डजल तथा १ �ल. मो�बल खचर् लाग्छ। पोखर� सरसफाई तथा ममर्त गनर् ��त हेक्टर १० जना ज्यामीको 

 आवश्यक पदर्छ। 

(ख) पोखर�को �डल, पानीको �नकास र महुान, सटर वा अवरोधक बार, जाल� आ�दको ममर्त सम्भार �नय�मत रुपले 

 गनुर् पदर्छ। पोखर�को �डल ममर्त (१ हेक्टरमा ४०० �मटर प�रधी हनु ेअनमुान) गनर् १ जना ज्यामीले ५ 

 �मटर �डल ममर्त गन� �हसाबले ८० जना ज्यामीको आवश्यक पदर्छ। 

(ग) ५०० के.जी. ��त हेक्टरको दरले चनु पोखर�मा छन�। ��त के.िज. रु. १० को दरले एक हेक्टर पोखर�को 

 क्षे�फललाई जम्मा चनुको खचर् बढ�मा रु. ५,००० सम्म हनु्छ। 

 

१.२ माउ माछा पोखर�मा छाडे प�छको कायर्हरु 

 

(क) मा�थ उल्लेख ग�रए अनसुार �व�भ� जातका माउ माछाहरु १,५०० के.जी. ��त हेक्टरको दरले पोखर�मा रा� ु

 पदर्छ। �त्येक माउ माछा रा� े पोखर�मा �मखु जातका माछाहरु जस्तै �सल्भर, �वगहेड, �ास, रह,ु नैनी र 

 भाकुर (कत्ला) का साथै अरु साधारण माछाहरु प�न रािखन्छ। �वगहेड र भाकुरले एकै �कारको आहारा 

 खाने बानी भएकोले यी दईु जातका माछालाई पोखर�मा एकै साथ रा� ुह�ु। 
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(ख) दाना �दंदा पोखर�मा जम्मा माछाको शर�रको तौलको ३% को दरले दाना �दन ुपदर्छ। ��त हेक्टर १५०० 

 के.जी. माउ माछा रािखएकोमा ९०० के.जी. माउ माछालाई पगु्न ेगर� दाना �दईन्छ। ९०० के.जी. माउको 

 ला�ग सरदर �दनहुं २७ के.जी.को दरले ३५० �दनको ला�ग जम्मा ९४५० के.जी. माछाको दाना एक बषर्को 

 ला�ग आवश्यक पदर्छ र रु. १८।५० ��त के.जी.का दरले जम्मा रु. १,७४,८२५।- माछाको दानामा खचर् 

 हनु्छ। माउ माछालाई छु�याउने तथा �जनन ्गन� समय बाहेक �त्येक �दन दाना �दन ुपदर्छ।  

(ग) रसाय�नक मलको आवश्यकता 

१. य�ुरया २०० के.जी. रु. २०।-  ��त के.जी. को दरले जम्मा खचर् रु. ४,०००।-  ��त हेक्टर ��त वषर्। 

२.  �ड.ए.पी. १,८३५ के.जी. रु.२६।-  ��त के.जी. को दरले जम्मा खचर् रु. ४७,७१०।- ��त हेक्टर  ��त 

 वषर्। 

३. गाईवस्तकुो गोबरमल ४,००० के.जी. रु. १।२५ ��त के.जी. को दरले जम्मा खचर् रु. ५,०००।-  ��त 

 हेक्टर ��त वषर्। 

४. हेट�डा मत्स्य �वकास केन्�मा रहेको पोखर�हरुको पानी एकबाट अक�मा जान े भएकोले सो केन्�को 

 सम्बन्धमा रसाय�नक तथा गोबर मलको प�रमाण र �योगको ला�ग प�हले पोखर�को पानीको गणु पर�क्षण गनुर् 

 पदर्छ। 

 

२. माछाको भरुा (�ाई) हकुार्उन ेव्यवस्थापन कायर्हरु 

 

 बजेट तयार गनर्को ला�ग न�सर्� र �रय�र� पोखर�हरुको औसत क्षे�फल �मशः ०.०५ हेक्टर र ०.२ हेक्टर 

 हनु ुपदर्छ। यसमा �ाच�ल� र माछाका भरुाहरु हकुार्उन ेर ठुलो बनाउन ेकाम हनु्छ। मा�थ उल्लेख ग�रए 

 अनसुार ४,५०,००० �ाच�ल� ��त ०.१ हेक्टर क्षे�फल भएको पोखर�मा तीन ह�ासम्म हकुार्उंदा २ देिख ३ 

 से.मी. साईजको सरदर १ �ाम वजनका १,५७,५०० माछाका भरुा उत्पादन हनु्छ र सरदर �ाच�ल�को बाचँ्न े

 दर ३५% हनुछे। 

 

२.१ माछाको भरुा रा� पवुर् तयार� कायर्हरु 

 

(क) न�सर्� र �रय�र� पोख�रको छनौट र पोखर� �नमार्ण गनर् �न�दर्� वा �मािणत त�रका �योग गनुर्को साथै मत्स्य 

 �वकास केन्�हरुको कायर्�म ता�लका बमोिजम �त्येक बाल� (Crop) प�छ पोखर�को पानी �नकाल्न,े पोखर� 

 सकुाउन ेर सफा रा� ेगनुर् पछर्। 

(ख) पोखर�को �डल, पानी आउन ेर जान े�नकास, मंक सटर, जाल�को ममर्त सम्भार गन�। 

(ग) ५०० के.जी. ��त हेक्टर ��त बाल� (Crop) दरले भरुा हकुार्उन ेपोखर�हरुमा चनुा छनुर् पदर्छ। एक बाल�को 

 ला�ग ०.१ र ०.२ हेक्टरका पोखर�मा �मशः ५० देिख १०० के.जी. चनुको आवश्यकता पदर्छ। रु.  

 १०।- ��त के.जी.को दरले जम्मा चनुको खचर् रु. ५०० देिख १००० सम्म पनर् आउँदछ। 
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नोटः लाहान मत्स्य �वकास केन्�को ला�गः  

 यस मत्स्य �वकास केन्�को पोखर�हरुमा चनु �योग गनुर् भन्दा प�हले पोखर�को माटो र पानीको pH गणु जाँच्न ु

 अ�त आवश्यक छ। �कनभन ेयहांको पोखर�को पानीमा pH मा�ा बढ� रेकडर् भएको छ जसबाट �ाच�ल�देिख 

 माछा भरुासम्म बाचँ्ने दर धेरै नै कम छ। माटोको pH जाचँ्ने त�रका अनसुचुी-१ मा �दईएको छ। 

(घ) नसर्र� पोखर�मा माछा भरुा सम्म हकुार्उन ४ देिख ५ �दन परुाना �ाच�ल�हरु ४५०,००० ��त ०.१ हेक्टर/��त 

 बाल�को दरले पोखर� रा� ुपदर्छ। 

(ङ) �ाच�ल�लाई नसर्र� पोखर�मा रा� ुभन्दा प�हले इन्कुवेशन (Incubation) वा �समेण्ट�को �ांक�मा रहेका 

 �ाच�ल�हरुलाई मनतातो पानीमा रा�ोसगँ �फ�टएको अण्डालाई र/अथवा ल्याक्टोिजन बेबी फमुर्ला 

 (Lactogene Baby Formula) मा �मसाएर ख्वाईन्छ। �ाकं�मा रहेको  �ाच�ल� तेस� गर� पौ�डन  थालेप�छ 

 �यनीहरुलाई �दनको २ देिख ३ पटकसम्म मा�थ उल्लेिखत दाना खवुाउन ुपछर्। 

(च) �ाच�ल�लाई मा�थ उल्लेिखत दाना �ाच�ल� फुलबाट �नस्केको २ �दन प�छ खवुाउन ुशरुु गनुर्पछर्  र ��त 

 १००,००० �ाच�ल�लाई १ वटा अण्डा ��त पटकका दरले �दनमा २ पटक खवुाउन ुपछर्।  

 
  

२.२ माछा भरुा न�सर्� कायर्हरु 

 

(क) प�हलो ह�ामा नसर्र� पोखर�मा रहेका �ाच�ल�हरुलाई दईुवटा अण्डा �त्येक २००,००० �ाच�ल� ��त �दन 

 दईु पटकका दरले सात �दनसम्म खवुाईन्छ। मनतातो पानीमा रा�ोसंग �मसाईएको अण्डालाई एक िचया 

 चम्चा (५ �ाम) �फस�मन (Fishmin) मा �मसाएर न�सर्� पोखर�को �कनारै �कनारामा छनुर् पदर्छ । जम्मा 

 ५६ वटा अण्डाहरु र १४० �ाम �फस�मन (Fishmin) ०.१ हेक्टर नसर्र� पोखर� ��त बाल� (Crop) को 

 ला�ग आवश्यकता पदर्छ।  

(ख) दो�ो ह�ामा �ाच�ल�हरुलाई ७५% भटेुको भटमास र २५% गहुंको �पठो �मसाई ०.५ के.जी. ��त 

 २००,००० �ाच�ल� ��त ०.१ हेक्टर ��त �दन दईु पटकको दरले सात �दन सम्म खवुाईन्छ। ५ �ाम 

 �फस�मन �मसाईएको खा� पदाथर्लाई पानीमा �मसाएर पोखर�को �कनारा रािखन्छ। जम्मा ७ के.जी.  आहारा र 

 १४० �ाम �फस�मन ०.१ हेक्टरको नसर्र� पोखर� ��त बाल� (Crop) को ला�ग चा�हन्छ।  

(ग) ते�ो ह�ामा (ख) मा उल्लेिखत अ�त�र� आहारा (Supplementary feed) लाई ५ �ाम �फस�मनमा 

 �मसाएर १ के.जी. ��त �दन दईु पटकको दरले ७ �दनसम्म ख्वाईन्छ। जम्मा १४ के.जी. अ�त�र� आहारा 

 र १४० �ाम �फस�मनको आवश्यकता पदर्छ।  

(घ) चौथो ह�ामा (ख)मा उल्लेिखत १.५ के.जी. ��त �दन दईु पटकको दरले ७ �दनसम्म अ�त�र� आहारा 

 खवुाईन्छ। यसको ला�ग जम्मा २१ के.जी. ��त बाल� (Crop) ��त ह�ा ०.१ हेक्टरको पोखर�को ला�ग 

 आवश्यकता पदर्छ । 

(ङ) माथी उल्लेिखत संचालन र व्यवस्थापन कायर् �णाल� अपनाउँदा, तीनदेिख चार ह�ाको न�सर्� अव�धमा 

 �ाच�ल�हरु २ देिख ३ से.मी.का हनुे अनमुान ग�रन्छ। यसर� हकुार्इएका �ाईलाई दईु ह�ाको अवधी 

 �भ�मा �ब�� वा �वतरण ग�र सक्न ुपदर्छ। य�द �ब�� वा �वतरण गनर् नस�कएमा यसलाई �रय�र�  पोखर�मा 
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 �फ�र�ल� उत्पादनको ला�ग अ�नवायर् रुपमा सानुर् पदर्छ। यह� दईु ह�ा अवधी �भ� �ाच�ल� देिख  �ाईसम्म 

 बाँच्ने दरको अनमुान गनुर् पदर्छ।  

(च) गाईवस्तकुो गोबर मल १०० के.जी. ��त ०.१ हेक्टर ��त ह�ाको दरले तीन ह�ा सम्म रा� ु पदर्छ। 

 एक बाल�को ला�ग जम्मा ३०० के.जी. गाईवस्तकुो गोबर मलको आवश्यकता पदर्छ ।  

(छ) रसाय�नक मल, य�ुरया र �ड.ए.पी. �मशः १ के.जी. र २ के.जी. ��त ०.१ हेक्टर ��त ह�ाको दरले ४ 

 ह�ासम्म ��त बाल� वा �म �योग ग�रन्छ। जम्मा ४ के.जी. य�ुरया र ८ के.जी. �ड ए पी को आवश्यकता 

 पदर्छ।  

 

३. ठूलो साईजका (सरदर १० �ाम) को माछा भरुा (�फ�र�ल�) हकुार्उन ेव्यवस्थापन कायर्हरु 

 

बजेटको तयार�को ला�ग ०.२ हेक्टरको �रय�र� पोखर�मा छा�डएका २ देिख ३ से.मी. साईजका १००,००० 

 �ाई ६०,००० ठुलो साईजका (५-७ �ाम) को �फ�र�ल� उत्पादन हनु ेअनमुान ग�रन्छ। यस�कार �फ�र�ल� 

 हकुर् दा यसको बाँच्ने दर ६०% हनु्छ। बजेट आकंडा तथा तयार� गनर् औषत ०.२ हेक्टर साईजको पोखर�लाई 

 �लईएको छ।  

 

३.१ माछा भरुा पोखर�मा छोड्न ुपवुर् ग�रन ेतयार� कायर्हरु 

 

(क) �रय�र� पोखर�को छनौट र �नमार्ण गन�ः- �न�दर्� वा �ामािणक त�रका �योग गन� र मत्स्य �वकास केन्�हरुको 

 संचालन त�रका अनरुुप �त्येक वाल� वा ��म�को ला�ग पोखर�को पानी �नकाल्ने, पोखर� सकुाउने र सफा 

 गन�। 

(ख) पोखर�को �डल, पोखर�मा पानी आउन ेमहुान र जान े �नकास, मंक अथवा सटर जाल� आ�दको ममर्त सम्भार 

 गन�। 

(ग) ५०० के.जी ��त हेक्टर ��त वाल�का दरले �रय�र� पोखर�मा चनु छन�। जम्मा चनुको प�रमाण १०० के.जी. 

 र ��त के.जी. चनुको मलु्य रु.१० जम्मा खचर् रु.१०००।०० ��त बाल�। 

(घ) ६०,००० ठूलो साईजको भरुा वा �फ�र�ल� हकुार्उन वा उत्पादन गनर् १००,००० �ाई ��त ०.२ हेक्टरको 

 दरले �रय�र� पोखर�मा रा� ुपदर्छ।  

 

३.२ ठुलो भरुा हकुार्उन ेकायर्हरु 

 

(क) ०.२ हेक्टरको पोखर�मा १००,००० �ाईलाई ६०,००० ठुलो साईजको (५-७ �ाम साईज) भरुासम्म 

 हकुार्उन आठ ह�ा लाग्ने अनमुान छ। यसलाई अनसुचुी-२ मा उल्लेख भएको २५% �ोट�न भएको दाना 

 अ�त�र� आहाराको रुपमा तल ता�लका-२ मा �दए बमोिजम खवुाउन ुपदर्छ।  
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ता�लका-२ 

�.सं.
  

अवधी आहाराको प�रमाण 

के.जी./�दन 

जम्मा आहारा 

के.जी./ह�ा 

दर रु./के.जी. जम्मा खचर् रु. 

१ प�हलो ह�ा ३ २१ १८।५० ३८८।५० 

२ दो�ो ह�ा ४ २८ १८।५० ५१८।०० 

३ ते�ो ह�ा ५ ३५ १८।५० ६४७।५० 

४ चौथो ह�ा 6 42 १८।५० ७७७।०० 

५ पांचौ ह�ा 6 42 १८।५० ७७७।०० 

६ छैठ� ह�ा 7 49 १८।५० ९०६।५० 

७ सात� ह�ा 7 49 १८।५० ९०६।५० 

८ आठ� ह�ा 7 49 १८।५० ९०६।५० 

 जम्मा  315  ५८२७।५० 

     
      

(ख) आठ ह�ाको �रय�र� अव�ध प�छ ठुलो साईजको �फ�र�ल�लाई ग� ुपदर्छ र त्यसलाई �ब�� तथा �वतरण गनुर् 

 पदर्छ। यस अवधी �भ� �ाईदेिख �फ�र�ल�मा हकुर् दा बाँच्ने दर अनमुा�नत गनुर्पदर्छ। यस अवस्थामा ५-७  

 �ाम साईजको �फ�र�ल�हरु खकुुलो रुपमा ��त हेक्टर १००,००० को दरले अक� �रय�र� पोखर�मा २५ 

 देिख ५० �ाम साईज सम्मको �फ�र�ल� हकुार्उन सानुर् पदर्छ।  

(ग) ६ ह�ासम्म ��त ०.२ हेक्टर २०० के.जी.को दरले गाईवस्तकुो गोबर मल �योग गनुर् पदर्छ। जम्मा आवश्यक 

 गोबर मल १२०० के.जी. ��त ०.२ हेक्टर ��त बाल�को रु. १.२५ ��त के.जी.को दरले जम्मा गोबर मलको 

 खचर् रु. १५००।०० ��त वाल� पनर् आउँछ।  

(घ) रसाय�नक मलः ६ ह�ा सम्म य�ुरया र �ड ए पी �मशः २ के.जी. र ४ के.जी. ��त ०.२ हेक्टर ��त ह�ा। 

 जम्मा आवश्यक मल (१२ के.जी. य�ुरया र २४ के.जी. �ड ए पी ��त बाल� । रु. २०।- ��त के.जी. य�ुरया 

 र रु. २६।- ��त के.जी. �ड.ए.पी. को दरले जम्मा खचर् रु. ८६४।- ��त बाल� पनर् आउँछ। 

 

 यो कायर्�म सचुारु रुपले गनर् अरु आवश्यक कामहरु जस्तै �नय�मत पानीको गणुस्तर जाचँ, माछाको स्वास्थ्य 

 र व�ृ� आ�दको बेला बेलामा �नधार्�रत �बलमबचम अनसुार अ�नवायर् रुपमा �नर�क्षण गनुर्पदर्छ। �त्येक 

 �न�रक्षणको रेकडर्  र �नर�क्षण ग�रएको �दन आ�द सम्बिन्धत मत्स्य �वकास केन्�को कायर्�म प�रचालन ता�लका 

 अनरुुप ठ�क त�रकाले रा� ुअ�त आवश्यक छ।  
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४. माछा उत्पादन कायर्�म 

 

 पोखर�मा माछा उत्पादन गन� �कृयालाई तल व्याख्या ग�रए अनसुार �वभाजन ग�रएको छ- 
 

(क) �व�भ� जातीका माछाहरुलाई एउटै पोखर�मा माछा पाल्न े�णाल� (पो�लकल्चरका �म�ीत मत्स्य खेती) 

(ख) अरु कृ�षजन्य वस्तकुो साथ ए�ककृत मत्स्य पालन �णाल� (ए�ककृत मत्स्य पालन) 

 

 बजेटको तयार�को ला�ग पोल�कल्चर र ए�ककृत मत्स्य पालन �णाल�लाई तल उल्लेख ग�रएको �तन मखु्य 

 संचालन र व्यवस्थापन कायर्हरुमा �वभािजत ग�रएको छ। 

 

 १. पोखर�मा माछा भरुा छोड्न पवुर् तयार� व्यवस्थापन कायर्हरु 

 २. पोखर�मा माछा भरुा छोड्न ेव्यवस्थापन कायर्हरु  

 ३. माछा राखे प�छको संचालन व्यवस्थापन कायर्हरु 

 बजेटमा समावशे ग�रएको खचर्हरु धेरै जसो संचालन खचर् मा� हो। 

 

४.१ कायर्�म १: पो�लकल्चर (�म�ीत मत्स्य पालन) 
 

 उ�शे्य र �व�ध 

  यसमा �व�भ� जातका माछाहरु एकै ठाउँमा कम मोलको दाना (धान/गहुंको ढुटो र �पना) र मल 

 राखेर माछा पालन ग�रन्छ। यस �णाल�मा औसत २५ �ामका �व�भ� जातका माछा भरुा ८००० गोटा 

 ��त हेक्टरका दरले ठुला भरुा ता�लका-३ मा �दईएको अनपुातमा पोखर�मा स्टक गनुर् पदर्छ। भण्डारा मत्स्य 

 �वकास केन्�मा ��त हेक्टर ५००० औषत १०/२० �ामको �टला�पया माछा सकभर सबै छा�नएको भाले 

 पोखर�मा थप रा� ुपन�छ। यो कायर्�म खास गर� माघ म�हनाको प�हलो ह�ामा माछा स्टक गर� शरुु गर� 

 सक्न ुपछर् र माघदेिख आषाढसम्ममा यसको उत्पादकत्व २ देिख ३ मे.टन ��त १० म�हना (३०० �दन) 

 अनमुान ग�रएको छ। 

 

४.१.१ पोखर�मा माछा  छोड्न ुपवुर् तयार� व्यवस्थापन कायर्हरु 

 

(क) योजना तयार� र पोखर�को छनौट गन� कायर्ः यसको ला�ग कायर्�म संचालनको �वस्ततृ योजना तयार गर� 

 काम �ावण वा भा� म�हनाको अन्त सम्ममा ग�र सक्न ुपछर्। 

(ख) पोखर� बनाउने, �न�दर्� वा �ामािणक त�रका �योग गर� पोखर� बनाउन ेकाम ग�रन्छ। झारपात पोखर�बाट 

�नकाल्न ेर यसको रोकथाम गन�, माछाको श� ुवा माछालाई खान ेबस्त ुजंगल� माछा �नमुर्ल गन�, माछाको भरुा 

रा� ुअिघ पोखर�लाई रा�ोसँग सकुाउने र �वष रा�,े १ हेक्टर साईजको पोखर�को पानी आउने र जाने महुान, 

मंक र सटर प्लांक/जाल� आ�दको अनमुा�नत ममर्त सम्भार खचर् औषत रु. १५,००० ��त हेक्टर पन� अनमुान 

छ। यो काम �हउंद मौसममा ग�रन्छ । 
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(ग) ५०० के.जी. ��त हेक्टर ��त बषर् पोखर�मा चनु छन�,  रु. १० ��त के.जी.को दरले जम्मा चनु खचर् रु. ५००० 

पनर् आउँछ। यो काम मं�सर/पौष म�हनामा ग�रन्छ। 

(घ) पानीको व्यवस्थाः माछा खेती कायर्�म संचालन ता�लका अनरुुप परैु पोखर�मा पानी भन�, ज�हले प�न पोखर�मा 

न्यनुतम १ �मटर ग�हरो पानी हनु ुपदर्छ।  

 

४.१.२ पोखर�मा माछा भरुा छोड्न ेव्यवस्थापन कायर्हरु 

 

(क) पोखर�मा माछा रा� े�वस्ततृ �ववरणः 

 १. माछा रा� ेघनत्वः ८०००/हेक्टर 

 २. माछा रा� ेबेलामा यसको तौलः सरदर न्यनुतम २५ �ाम (१५ देिख ४० �ाम) 

 ३. माछा रा� ेनमनुा (अनपुात) ता�लका-३ अनसुार 

 ता�लका-३ 

माछाको जात % माछाको संख्या पोखर�मा रा� े

माछाको तौल (�ाम) 

कमन कापर् २५ २,०००  

�सल्भर कापर् ३५ २,८००  

�वगहेड कापर् १० ८००  

�ास कापर् ५ ४००  

रह ु १५ १,२००  

नैनी १० ८००  

जम्मा १०० ८,०००  

 
 

५. ज्यामी ज्याला सम्बन्धीः 
 

 मौजदुा मलाहाहरुको दरबन्द�ले मा� मत्स्य �वकास केन्�हरुको कायर्�म संचालन गनर् नस�कन े हुँदा 

 तप�सलमा उल्लेख भए अनसुारको ज्यामी ज्यालाको व्यवस्था हनु आवश्यक पदर्छ। 
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ता�लका-४ 

कायर् 

�ववरण 

म.�व.केन्� जनकपरु, 

हेट�डा र भैरहवा 

म. �व. केन्� 

धनगढ� र फ�ेपरु 

म. �व. केन्� भण्डारा, बालाज,ु 

समशेरग�,  र लाहान 

म. �व. केन्� 

कुलेखानी, बेलटार�, 

माउ तथा 

�ाचर�  

२ २ - - 

मत्स्य �वज 

उत्पादन 

�वतरण 

२ 1 1 - 

फामर् 

व्यवस्थापन 

३ 3 3 3 

��व�ध 

प�रमाजर्न 

१ 1 1 1 

जम्माः ८ 7 5 4 

  
     
 


