
�पजँडामा �ास कापर् माछा पालन ��व�ध 

 
�पंजडामा मत्स्य पालन साधारणतया ठूला जलाशयहरु  जस्तै ताल, �रजरभ्वाएर, समथरमा बग्ने नद� र ठूला पोखर�हरुमा गन� ग�रन्छ। नेपालका 

ताल तथा  �रजरभ्वायरमा �ाकृ�तक आहारा खाएर हकुर् ने माछा राखी �पजँडामा खेती गन� त�रका �चलनमा रहेको छ। यसका साथै ताल वा 

�रजरभ्वायर �भ� वा �कनारामा हनुे जल�य वनस्प�त र घाँसहरु खवुाएर �पँजडामा माछा पाल्ने ��व�धको समेत �वकास भएको छ। पोखरा 

उपत्यकामा यस ��व�धले  माछाको उत्पादकत्व बढ्नाले कृषकहरुले रा�ो आम्दानी हनुकुा साथै तालको वातावरण सधुार गनर् समेत म�त 

परु् याएको छ।  

�पजँडा बनाउन े��व�ध 

नेपालमा आयातकार �पंजडा बढ� �चलनमा छ। साधारणतया ५ �मटर लम्बाई, ५ �मटर चौडाई र २ �मटर ग�हराई भएको (५० घन �मटर) 

�पजँडा व्यवसा�यक �हसावले उपय�ु मा�नन्छ। �पजँडालाई बाँसको �ेमको सहायताले पानीमा तैराउन स�कन्छ भने एकै ठाउँमा िस्थर रा� 

�पजँडा झिुण्डएको बाँसको चारै कुनामा डोर�ले बाँधी अक� कुनामा ढंुगा बाँधी जलाशयमा केह� पर खसाल्न ुपदर्छ। यसर� ४–५ वटा �पजँडाको 

समूह बनाई एकै ठाउँमा िस्थर बनाई रा� स�कन्छ। 

�पजँडामा �ास कापर् माछा पालन ��व�ध 

�ास कापर् १०–१५ �ाम साईजको अथार्त घाँस खान सक्ने भएप�छ भरुा स्टक गनुर्पदर्छ। �पँजडामा औसत ५० �ामको भरुा १० गोटा ��त 

घन �मटर (एउटा �पजँडामा ५०० गोटा) को दरले रा� ुपदर्छ। माछा भरुा स्टक ग�रएको �पजँडामा तालबाट स�लन गर� हाई��ला वा 

अन्य झार ��त�दन माछाले खान सक्न ेज�त �दनपुदर्छ। लगभग ६ म�हनासम्म घाँस खवुाई हकुार्इएको �ास कापर् माछाको सरदर तौल 

५०० �ाम हनु्छ। �पँजडामा �ास कापर्ले शार��रक तौलको दै�नक दईु गणुासम्म घाँस खाने गदर्छ। १२ देिख १५ म�हनाको अव�धमा 

माछाको औसत तौल १.५ केजी सम्म हनु्छ र माछाको मतृ्यदुर न्यून (बढ�मा ५%) रहन्छ।  �पजँडामा �ास कापर् माछाको दै�नक ब�ृ�दर 

३ �ामसम्म हनुे भएकोले माछाको उत्पादकत्व ८.४ के.जी. ��त घन �मटर (१५ म�हना अव�धका) �लन स�कन्छ। �पँजडामा �ास कापर् 

माछा पालन ��व�धबाट परम्परागत रुपमा �पजँडामा पा�लने माछा भन्दा डेढ गणुा बढ� उत्पादन हनुे र बजार मूल्य प�न बढ� हनु ेभएकोले 

बढ� आम्दानी �लन स�कन्छ। आम्दानी र खचर्को तलुना गदार् �पजँडामा �ास कापर् माछा पालन गदार् वा�षर्क रुपमा  िस्थर पूजँीको लगानीमा 

७० ��तशत र चाल ुपूजँीको तलुनामा ५८ ��तशतसम्म नाफा �लन स�कन्छ।  

 

�पजँडामा �ास कापर् माछा पालनको �ववरण 

�ववरण         प�रमाण 

�पजँडाको आयतन       ५० घ.मी. 

माछा संख्या        १० गोटा ��त घ. मी. 

स्टक गन� माछाको तौल       ५० �ाम ��त माछा 

माछा पा�लने अव�ध       १२–१५ म�हना 

माछाको उत्पादन तौल       २५०–५४० केजी 

माछा बाँच्ने दर        ९५% 

दै�नक ब�ृ�दर        ३.१ �ा./�दन/माछा 

माछाको उत्पादकत्व       ८.४ केजी ��त घ. मी. 

 

नेपाल कृ�ष अनसुन्धान प�रषद 

मत्स्य अनसुन्धान महाशाखा 
 


