
मत्स्य प्रसारमा क्रियाशील कायाालयहरुको क्रििरण 

ि.सं
. 

कायाालयको नाम, ठेगाना फोन नं. मोिाईल नं. ििेसाईट ईमेल 

1 मत्स्य क्रिकास ननरे्दशनालय, बालाज,ु 

काठमाण्डौ 
01-4350833 

4385686 

01-6200733 

(कायािम ननरे्दशक) 

9851245606 www.dofd.gov.np dofnep@yahoo..com 
info@dofd.gov.np 
dofnep@gmail.com 
 

2 राक्रिय प्राकृनिक िथा कृनिम जलाशय 

मत्स्य क्रिकास कायािम, बालाज,ु 

काठमाण्डौ 

01-4350662 

4380561 
9851217816 www.dofnep.gov.np nifadp15@hotmail.com 

3 केन्द्रीय मत्स्य प्रयोगशाला, बालाज,ु 

काठमाण्डौ 
01-4350609 

4385854 
 
 

9851178631 www.cflab.gov.np cflabnepal@gmail.com 

4 मत्स्य क्रिकास िथा िानलम केन्द्र, 
जनकपरुधाम, धनषुा 

041-520156 

520396 (F) 

9854025396 www.fdtcjnk.gov.np fdtc@gmail.com 

5 ररजर्भिाायर मत्स्य क्रिकास केन्द्र, 
कुलेखानी  

057-620237 9855070237  rfdckulekhani@hotmail.com 

6 चिसो पानी मत्स्य क्रिकास केन्द्र, 
नममी, ्याङ्जा 

063-403006 9856051006   

7 मत्स्य क्रिकास केन्द्र, फते्तपरु, सप्तरी 031-550092 9852820935  fdcfattepur2029@gmail.com 

8 मत्स्य क्रिकास केन्द्र, लहान, नसरहा 033-560514 9852831114 www.fdclahan.gov.np fdclahan@gmail.com 

9 मत्स्य क्रिकास केन्द्र, हेटौंडा, 
मकिानपरु 

057-520567 9855070315  bisnusilwal@ymail.com 

10 मत्स्य क्रिकास केन्द्र, भण्डारा, 
चिििन 

056-550085 9855062085  fdcbhandara@gmail.com 

11 मत्स्य क्रिकास केन्द्र, भैरहिा, 
रुपन्द्रे्दही 

071-429184 

429316 (F) 

 

9857024316  fdcbhairahawa@yahoo.com 

12 मत्स्य क्रिकास केन्द्र, महारे्दिपरी, 
बााँके 

081-529220 9758001069  bhusaldeep@gmail.com 
 

13 मत्स्य क्रिकास केन्द्र, गेटा, कैलाली 091-575120 

575037 

575119(F) 

 

9759003310 

 
 
 

www.fdckailali.gov.np fdckailali@gmail.com 
 
 
 

 

 

 
 

मत्स्य पालन 

पररिय 
     पोखरी, िाल, िलैया, घोल, केज िथा धानखेिमा केही व्यि्थापन प्रक्रिनधहरू अपनाइ माछा पालन गना सक्रकन्द्छ। यस 
सम्बन्द्धी आिश्यक प्राक्रिनधक जानकारी ्थानीय िहमा कायारि कृक्रष प्राक्रिनधकहरु,  मत्स्य क्रिकास केन्द्रहरू, केन्द्रीय मत्स्य 
प्रयोगशाला, राक्रिय प्राकृनिक िथा कृनिम जलाशय मत्स्य क्रिकास कायिम र मत्स्य क्रिकास ननरे्दशनालयबाट प्राप्त गना 

mailto:dofnep@yahoo..com
mailto:info@dofd.gov.np
mailto:bhusaldeep@gmail.com


सक्रकन्द्छ। हालसम्मको अनसुन्द्धान िथा अध्ययन कायाबाट नेपालमा 232 जािका माछा पाइएको थाहा भएको छ िापनन 
हाल कृषक/व्यिसायीहरूले माछापालनमा प्रयोग गररएका जािहरु ननम्नानसुार छन।् 

 

• न्द्यानो पानीमा हनुे कापा जािका माछाहरु (्िरे्दशीीः रह,ु नैनी िथा भाकुर र क्रिरे्दशीीः नसल्भर कापा, क्रिगहेड कापा, 
ग्रास कापा)। 

• अध्ययन/अनसुन्द्धानका साथै पालनको िममा रहेका अन्द्य क्रिरे्दशी जािका न्द्यानो पानीमा हनुे माछाहरूीः पंगानसयस, 
क्रटलाक्रपया, पचुन्द्टयस र मांगरु (ननयचन्द्िि अि्थामा माि पालन गना सक्रकने)।  

• चिसो पानीमा हनुे ट्राउट माछाको जािीः रेन्द्बोट्राउट। 

• सौन्द्र्दया (रक्रिन) माछाका जािीः कोई कापा। 

 

माछाको पौक्रिक महत्सिीः 
➢ माछा उच्ि गणु्िरयकु्त  प्रोक्रटन, कम चिल्लो पर्दाथा भएको प्राणी प्रोक्रटनको श्रोि हो। 

➢ माछामा मानि शरीरलाई आिश्यक पने सबै क्रकनसमका एनमनो एनसडहरु (Essential amino acids) पाईन्द्छ। 

➢ माछामा ओमेगा-३ फ्याट्टी एनसड, नभटानमनहरु नभटानमन नड र नभटानमन नब २ (Riboflavin) पाईन्द्छ। 

➢ माछा क्याचल्सयम, फ्फोरस, म्याग्नेनसयम, आईरन, कपर, चजंक ज्िा नमनरल्सको पनन स्रोि हो। 

➢ माछामा कोले्टेरोल कम हनुे भएकोले क्रिरामी, बच्िा, िदृ्ध र सबै उमेरका माननसले सेिन गना सक्छन।्  

➢ माछामा कोले्टेरोल कम हनुे र ओमेगा-३ फ्याट्टी एनसड पाईने हनुाले उच्ि रक्तिाप घटाउनकुा साथै हृर्दयघाि 
(Heart attack or stroke) हनुबाट बिाउाँछ। 

व्यिसाक्रयक मत्स्य पालन गर्दाा ध्यान दर्दन ुपने कुराहरुीः  

➢ उपयकु्त ्थलको छनौट गरी पोखरी ननमााण गरौं। 

➢ पोखरीमा १ मीटर भन्द्र्दा बढी पानीको गक्रहराई कायम गरौं।  

➢ प्राकृनिक आहारा ननमााणको लानग ननयनमि रुपमा मलखार्द (प्रनि कठ्ठा पाकेको गोबरमल १०० के.जी., यरुरया 
४ के.जी., नड.ए.पी. ३ के.जी. शरुुमा) को प्रयोग गरौं। 

➢ 3 ईन्द्ि भन्द्र्दा ठूलो साईजको अनपुाि नमलाएर ७ जािको (कमन कापा २५%, नसल्भर कापा ३५%, क्रिगहेड 
५%, ग्रास कापा ५%, रह ु१०%, नैनी १५%, भाकुर ५%) मत्स्य भरुा  ्टक्रकि गरौं। 

➢ मत्स्य पालन/उत्सपार्दनमा हनुे जोचखम न्द्यूननकरण गना मत्स्य बीमा गरौं। 

➢ पेलेट र्दानाको प्रयोग गरौं। 

➢ पोखरीमा पानीको ननयनमि जााँि गरी गणु्िर कायम राखौं। 

➢ एररएटरको प्रयोग गरी अचक्सजनको कमीबाट माछालाई बिाऔ।ं 

➢ माछाको ननयनमि रुपमा ्िा््य एिं िकृ्रद्ध र्दर जााँि गरौं। 

➢ एक्रककृि माछापालन गरी नडलको सर्दपुयोग गरौं। 

➢ क्रििी योग्य माछा क्रििी गरी पनु मत्स्य भरुा ्टक्रकि गरौं। 

➢ माछापालनको उत्सपार्दन, आम्र्दानी खिाको रेकडा अध्यािनधक गरौं। 



 क्रिकासे (कापा) जािका माछाका क्रिशेषिाहरूीः 
 

१. न्द्यानो हािापानीमा छोटो समयमा नछटो बढ्ने। 

२. रोगब्याधी कम लाग्ने िथा कम अचक्सजनमा पनन बााँच्न सक्न।े 

३. पयााप्त मािामा पोथी माछाबाट बच्िा दर्दन सक्न ेर िााँडै पररपक्ि भई प्रजनन ्कायामा प्रयोग हनु सक्ने। 

४. पोखरीमा उत्सपार्दन हनुे प्राकृनिक िथा कृनिम आहारा खाएर बाच्न सक्ने। 

५. उपभोक्ताहरुले रुिाउने। 

 

्ि्थ एिं िाजा माछाको पक्रहिान 

• माछाको शरीरको बाक्रहरी भागमा चिप्लोपना (Mucus) को उपच्थनि हनु।ु 

• शरीरमा िमक एिं िाजापन रे्दचखन।ु 

• आाँखा िचम्कलो हनु।ु 

• माछाको कान (Gills) रािो हनु.ु 

• माछाको शरीरमा औलंाले नथच्र्दा खाल्टो नपनुा। 

• माछामा नराम्रो गन्द्ध नआउन।ु 

• पेट फुटेको नहनु।ु 
 

मत्स्यपालनको लानग पानीको उपयकु्त गणु्िर 

अचक्सजनीः कापा (५-7 पी.पी.एम.), पंगानसयस (1.0 पी.पी.एम. भन्द्र्दा बढी), रेन्द्बो ट्राउट (8.0 पी.पी.एम. भन्द्र्दा बढी)   

एमोननयाीः ०.२ पी.पी.एम. भन्द्र्दा कम  

क्रप. एि. 6.5 रे्दचख ९.0 सम्म  

िापिमीः न्द्यानो पानीमा हनुे माछाको लानग २६-३२ नड.से. र चिसो पानीमा हनुे माछाको लानग 10-18 नड.से.। 

 

पंगानसयस माछापालन प्रक्रिनध 

 

पंगासीयस माछा (Pangasianodon hypophthalamus) िाजा पानीमा हकुा ने, नछटो बढ्ने र बढी िौलको हनुे भएकोले यो 
माछाको उत्सपार्दन महत्सिपूणा रहेकोछ। व्यिसाक्रयक रुपमा पालन गर्दाा पंगानसयस जािको माछालाई पोखरीमा िैररने पेलेट 
र्दाना खिुाएर पालन गनुा पर्दाछ। यो जािको माछा एक जािीय प्रक्रिनधबाट (Monoculture culture) पालन गने गररएकोछ। 
यो म्यानमार, कम्बोनडया, थाईल्याण्ड, लाओस र नभयिनाम भएर बग्ने मेकन नर्दीको ्थानीय प्रजानिको माछा हो।  

 

    पंगानसयस माछा पालन गर्दाा अपनाउन ुपने मखु्य प्रक्रिनधहरू ननम्न अनसुार छन।् 

 

    १. पानीको भरपर्दो स्रोि 

    २. बाढी नआउने िथा िोरी नहनुे ठाउाँ 
    ३. पोखरीको साईजीः सामान्द्यिया ५-८ कठ्ठा 
    ४. पोखरीको गक्रहराईीः १.५-२ मीटर 

    ५. पानी सकुाउनेीः माछा भरुा पोखरीमा छाड्न ुअगानड १-३ हप्तासम्म पानी सकुाउने 
    ६. िनुाको प्रयोगीः ५००-१००० क्रकलो ग्राम/हेक्टर 

    ७. भरुा छोडने र्दरीः ५  गोटा प्रनि िगा नमटर 

    ८. भरुा बााँच्ने र्दरीः ८५% 



    ९. पालन अिनधीः ६ मक्रहना 
    १०. माछा नबिी साइजीः १ क्रकलोग्राम  

 ११.  FCR: १.५:१ 

 
 

एक नलङ्घीय क्रटलाक्रपया माछापालन प्रक्रिनध 

 

क्रटलाक्रपया माछाको उत्सपचत्त अक्रिका र मध्यपूिामा भएको हो। क्रटलाक्रपया माछाका प्रजानिहरू कररब ७० िटा रहेका छन।् 
िी मध्ये नौ प्रजानिका क्रटलाक्रपया माछाहरूलाई पालन गने गररएको छ। जस मध्ये नाइल क्रटलाक्रपया, मोजाचम्बक क्रटलाक्रपया 
र ब्ल ुक्रटलाक्रपया मखु्य रुपमा पालन गररन्द्छ। क्रटलाक्रपया माछापालन गर्दाा ननम्न प्रक्रिनधहरू अपनाएर गना सक्रकन्द्छ। 

 

    १. मल र साधारण प्रयोग क्रिनध 

• भरुाीः ५०००-२०००० गोटा/हे. 
• उत्सपार्दनीः २०००-८००० के.जी./हे. 

    २. र्दाना, मल र आपिकालीन एरेटर प्रयोग प्रक्रिनध 

• भरुाीः  १००००-३०००० गोटा/हेक्टर 

• उत्सपार्दनीः ५०००-१०००० के.जी./हे. 
    ३. पूणा सन्द्िनुलि र्दाना र एरेटर प्रयोग प्रक्रिनध 

• भरुाीः १००००-३०००० गोटा/ हेक्टर 

• उत्सपार्दनीः ८०००-१५००० के.जी./हे. 
    ४. लगािार एरेटर र आंनसक पानी फेने प्रक्रिनध 

• भरुाीः ५००००-१००००० गोटा/हेक्टर 

• उत्सपार्दनीः २००००-१००००० के.जी./हे. 
    ५. बगीरहेको पानीमा क्रटलाक्रपया पालन प्रक्रिनध 

• भरुाीः ७००००-२००००० गोटा/ हेक्टर 

• उत्सपार्दनीः ७०००००-२०००००० के.जी./हे. 
    ६. र्दाना खिुाएर क्रपाँजडामा पालन प्रक्रिनध 

• भरुाीः ६०० गोटा/ घन नमटर 

• उत्सपार्दनीः ५०-३०० के.जी./घन नमटर 

 
 

 नपेालमा रेन्द्बो ट्राउट माछा  

 

रेन्द्बो ट्राउट चिसो र सफा पानीमा हकुा ने ज्यारै्द मीठो क्रिरे्दशी माछा हो। यो माछा १-२१ नड.से. सम्मको िापिममा 
जीक्रिि रहन्द्छ। िर िकृ्रद्धको लानग भने १५-१८ नड.से. पानीको िापिम र ७ नम.ग्रा/नलटर भन्द्र्दा बढी अचक्सजन िाक्रहन्द्छ। 
पानीको िापिम सरर्दर १० नड.से. भन्द्र्दा चिसो हनुे ्थानमा यो माछा क्रढलो बढ्छ र त्सय्िो ्थानमा व्यािसाक्रयक रूपमा 
पाल्न फाइर्दाजनक हुाँरै्दन। मांसाहारी भएिापनन यो माछालाई उच्ि प्रोक्रटनयकु्त र्दाना खिुाएर पाल्न सक्रकन्द्छ। ट्राउनपालनको 
लानग पानीको क्रप.एि. ६.५-८.५ र अचक्सजन ८ नम.ग्रा./नलटर रहेको पानीमा उपयकु्त माननन्द्छ। ट्राउट माछा र्दईु क्रकनसमले 
पालन गररन्द्छ क) आंचशक प्रणाली ख) पूणा प्रणाली 
 



    पक्रहलो प्रणाली अन्द्िगाि स-साना भरुालाई बजार नबिी योग्य साइजसम्म हकुााइन्द्छ भने र्दोस्रोमा प्रजननरे्दचख नलएर 
ठूलो माछासम्म हकुााइन्द्छ। 

 

    ट्राउट माछा पालनको लानग भरुा हकुााउने टयाङ्क, ठूलो माछा पोखरी, नबिी योग्य माछा राख्न ेपोखरी एिं र्दाना राख्न े
भण्डार आदर्दको आिश्यकिा पर्दाछ। साधारणिया सानो भरुा हकुााउने पोखरीको साइज १०-१५ िगा नमटर र नबिी योग्य 
माछा राख्न ेपोखरीको साइज ५०-१५० िगा मीटर हनु्द्छ। ठूलो माछा हकुााउने र नबिी योग्य माछा राख्न ेपोखरीहरू २ 
क्रकनसमबाट बनाउन सक्रकन्द्छ। 

 

     (क) रेखात्समक/लहरे (ख) समानान्द्िर। 

 

    नभरालो जग्गा र पानीको स्रोि कम भएको ठाउाँमा लहरे क्रकनसमको पोखरी बनाउन राम्रो हनु्द्छ। य्िो क्रकनसमका 
पोखरीमा मानथल्लो पोखरीहरूमा प्रयोग भइसकेको पानी पनुीः िल्ला पोखरीहरूमा प्रयोग गना सक्रकन्द्छ। राम्रो पानीको स्रोि 
भएको ठाउाँमा समानान्द्िर क्रकनसमको पोखरी बनाउन उपयकु्त हनु्द्छ। य्िो पोखरीहरूमा एक पटक प्रयोग भइसकेको 
पानीलाई पनुीः प्रयोग गररर्दैंन। जलाशयमा माछाको घनत्सि कनि राख्न ेभन्ने कुरा पानीको प्रिाह, आयिन र गणुमा ननभार 
हनु्द्छ। पानीको प्रिाह धेरै नछटो भएमा माछाको िकृ्रद्ध राम्रो हुाँरै्दन। अकोनिर पानीको प्रिाह कम भएमा पोखरीको क्रपंधमा 
धेरै फोहर जम्न गई अचक्सजन न्द्यून हुाँरै्द जान्द्छ। त्सयसकारण पोखरीको पानी हरेक घण्टामा पूणािया फेनुा आिश्यक 
पर्दाछ। 

 

माछामा रे्दचखन ेरोगहरु एिं अन्द्य सम्या िथा समाधानका उपायहरु 

 

रोग िथा परजीिीहरु  

 

ि. 
स. 

रोग िथा 
परजीिी 

लक्षणहरू औषनध/उपिार 

1 इ.यू.एस. रोग यो रोग नेपालमा क्रिगि 27 
िषारे्दचख सम्याको रूपमा 
रे्दचखएको छ। सरुूमा शरीरमा 
सेिो थोप्ला  रे्दचखन्द्छ। सो ठाउाँमा 
कत्सला झना गई खाल्डो भएको 
घाउ रे्दखा पर्दाछ। ढाड र 
पचु्छरको नचजकको भागमा 
घाउहरू रे्दचखन्द्छ। जाडोको 
समयमा ्थानीय जािका माछामा 
यो रोग बढी लाग्र्दछ। क्रिकासे 
माछा मध्ये रह,ु नैनी र भाकुरामा 
माि यो रोग लागेको पाईएको 
छ। 

• घरपोत्न ेिनुा १५ के.जी./कट्ठाको र्दरले 
हाल्न।े रोगको प्रकोप हेरी १ मक्रहनाको 
अन्द्िरालमा बढीमा िीन पटक िनूा प्रयोग 
गने। 

• पानीको प्रिेशद्वारमा जाली राख्न ेर जंगली 
माछा सबै हटाउने। 

• सामान्द्यिया कमन, नसल्भर, क्रिगहेड र 
ग्रासकापामा यो रोगको प्रकोप नरे्दचखएकोले 
पोखरीमा यी जािका माछाको संख्या बढी 
राख्न।े  

• माछा माने जाललाई प्रयोग गररसकेपनछ राम्ररी 
सकुाएर माि पनुीः प्रयोग गने। 



2 क्रट्रकोनडना माछाको छाला, नगल र पखेटामा 
आिमण गने एक कोक्रषय बाह्य 
परजीिी हो। यसको संख्या धेरै 
भएमा माछाको भरुा मर्दाछन।् 
माछा र्दबु्लो हनुे, पानीमा क्रि्िारै 
िैरने र फाट्टफुट्ट रूपमा रै्दननक 
माछा भरुा मरै्द जाने यो परजीिीको 
आिमणको प्रमखु लक्षण हो। 

• ०.२५ क्रप.क्रप.एम.का र्दरले ट्राईक्लोफेन िा 
नडप्टेरेक्स राख्न।े 

• २५ क्रप.क्रप.एम. का र्दरले फमाानलन (पोखरीमा 
हाल्ने)। 

• २-३ प्रनिशिको नूनपानीको झोलमा ५-१० 
नमनेट डबुाउने। 

• ०.२५ क्रप.क्रप.एम. मालाकाईटनग्रन प्रयोग 
गने। 

3 आरगलुस 

(माछाको जमु्रा) 
शरीरको कुनै पनन भागमा लाग्न 
सक्र्दछ। यसले शरीरको रगि 
ि ु् ने भएकोले जीउमा घाउ िथा 
खक्रटरा रे्दखा पर्दाछ।  

• २-३ प्रनिशिको नूनपानीको झोलमा ५-१० 
नमनेट डबुाउने।  

• ०.२५ क्रप.क्रप.एम.का र्दरले ट्राईक्लोफेन िा 
नडप्टेरेक्स राख्न।े 

४ माछाको क्रफते्त 
जकुा (नस्टोड) 

पेट फुलेको हनु्द्छ। जीउ र ढाड 
सकेुको हनु्द्छ। ठाउाँ ठाउाँमा 
घाउहरू रे्दचखन्द्छ। 

• डाई-एन व्यटाईलक्रटन अक्साईड 250 नम.ग्रा. 
प्रनि के.जी. र्दानामा नमसाएर 3 दर्दनसम्म 
खिुाउने। 

5 सेिो थोप्ले रोग यो माछाको छाला, नगल र 
पखेटामा लाग्ने बाह्य परजीिी हो। 
माछाका भरुा यसबाट बढी 
प्रभाक्रिि हनुे गर्दाछन।् 

• २-३ प्रनिशिको नूनपानीको झोलमा ५-१० 
नमनेट डबुाउने।  

• ०.1 क्रप.क्रप.एम. मालाकाईटनग्रन प्रयोग गने। 

6 गाईरोडक्टाईलस यो माछाको छाला, नगल र 
पखेटामा लाग्ने बाह्य परजीिी हो। 
माछाका भरुा यसबाट बढी 
प्रभाक्रिि हनुे गर्दाछन।् माछा भरुा 
नबढ्न,े जीउ चिलाउने भएकोले 
क्रकनारमा घनस्रईरहेको रे्दचखने, पानी 
मानथ उिने र माछाको िालमा 
फरक आउने यसका लक्षणहरू  
हनु।् 

• ०.२५ क्रप.क्रप.एम.का र्दरले नडप्टेरेक्स प्रयोग 
गने। 

• 0.२५ क्रप.क्रप.एम. का र्दरले फमाानलन प्रयोग 
गने। 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



मत्स्य पालन पोखरीमा रे्दखा पने सम्या र समाधानका उपायहरु  

 

ि. 
स. 

सम्याहरू लक्षणहरू समाधानका उपायहरू 

1 अचक्सजनको 
कमी 

नबहान घाम उर्दाउन ुअचघ पोखरीका माछा 
पानीको सिहमा आई प्याक प्याक गरेको 
रे्दचखन्द्छ। पोखरीमा बढी झारपाि िा छहारी िा 
बर्दली भएको समयमा िा बढी मलखार्द िा बढी 
संख्यामा माछा लगायि अन्द्य जलिर भएको 
अि्थामा य्िो लक्षण रे्दचखन्द्छ। पानीमा घनुलि 
अचक्सजनको मािा कम हनुे समयमा पानीको 
सिहमा अनपुानिक क्रहसािले अन्द्य ्थानमा भन्द्र्दा 
बढी अचक्सजन घनुलि पानी उपलब्ध हनुे 
भएकोले य्िो समयमा माछाले सिहमा आई 
नछटो नछटो मखु बाउने (प्याक प्याक) गरेको 
लक्षण रे्दचखन्द्छ। 

• पोखरीमा ित्सकाल बाक्रहरबाट 
पानी थपी दर्दने। 

• पचम्पि सेट लगाएर पानी िानेर 
फोहोरा बनाई सोही पोखरीमा 
खसाल्ने। 

• पानी नधनमनलने गरी पोखरीमा 
माननस पसेर पानी िलाउन ेिा 
पौडी  खेल्ने। 

• एररएटर (पानी िलाउने मेचशन) 
को प्रयोग गने। 

• अपरान्द्ह घाम लागी सकेपनछ 
जाल हाली बढी माछा ननकाल्ने। 

• केही समयको लानग पोखरीमा 
माछालाई र्दाना र मलखार्द 
नदर्दने। 

2 पोखरीमा 
पानी नछटो 
सकु्ने 

साधारणिया बलौटे माटोमा पोखरी ननमााण गनुा 
हुाँरै्दन। क्रपाँधमा बालिुाको मािामा बढी भएको 
पोखरी पानी नछटो सकु्र्दछ र बारम्बार पानी 
थप्नपुछा। यसरी थक्रपने पानी कम मनललो हनुे 
भएकोले पोखरीमा रहेका माछाको िकृ्रद्धमा कमी 
आउाँछ। 

• बाक्रहरबाट कचम्िमा १ क्रफट 
चिम्याईलो माटो क्रपंधमा थप्ने। 

• प्रत्सयेक िषा बलौटे पोखरीको 
क्रपाँधमा प्रश्ि गोबरमल, 

झारपाि, पराल, िा  अन्द्य 
प्रांगाररक पर्दाथा हाल्ने गनााले 
िमशीः कम िकु्रहने हनु्द्छ। 

• क्रपाँधमा प्लाक्रिक नबछ्याउने। 

 
 

जाि अनसुार माछाका भरुाहरू उपलब्ध हनु ेमक्रहना र स्रोि केन्द्रहरू 

 

ि. 
सं. 

माछाका 
जािहरु 

भरुा 
पाइन े
मक्रहना 

सरकारी स्रोि केन्द्रहरू 

 

ननजी क्षेिका स्रोि केन्द्रहरू 

1 कमन 
कापा 
 

फाल्गणु-
िैशाख 

 

मत्स्य क्रिकास ननरे्दशनालय अन्द्िगािका केन्द्रीय 
मत्स्य प्रयोगशाला, बालाज ु र मत्स्य क्रिकास 
केन्द्रहरू फते्तपरु, लहान, जनकपरु, हेटौंडा, 
भण्डारा, भैरहिा, महारे्दिपरुी (बााँके), गेटा 

क्रिनभन्न चजल्लाका ननजी मत्स्य ह्यािरी िथा 
नसारीहरु। थप जानकारीका लानग मत्स्य 
क्रिकास ननरे्दशनालयको िेिसाईट 
www.dofd.gov.np/प्रकाशन/िाक्रषाक 2 ग्रास 

कापा 
िैि-जेि 



3 नसल्भर 
कापा 
 

िैशाख-
आषाढ 

(कैलाली) िथा नेपाल कृक्रष अनसुन्द्धान पररषर्द 
अन्द्िगािका मत्स्य अनसुन्द्धान केन्द्रहरु 
गोर्दािरी, िरहरा, परिानीपरु, निशलुी र 
पोखरा। 

पचु्िका/मत्स्य ि्याङ्क िथा िाक्रषाक प्रगनि 
प्रनििेर्दनको ननजी मत्स्य ह्यािरी िथा 
मत्स्य नसारीहरुको क्रििरणमा हेना सक्रकने 
छ।  4 क्रिगहेड 

कापा 
िैशाख-
आषाढ 

5 रह ु

 
आषाढ-
भार 

6 नैनी 
 

आषाढ-
भार 

7 भाकुर 

 

 

आषाढ-
भार 

8 ट्राउट 
माछा 
भरुा 

फाल्गणु-
िैि 

मत्स्य अनसुन्द्धान    केन्द्र, निशलुी, निुाकोट 
र ट्राउट प्रजनन ्िथा क्रिकास केन्द्र, धनु्द्िे, रसिुा 
      
 

     

निुाकोट, नसन्द्धपुाल्िोक, का्कीमा 
अिच्थि ननजी ट्राउट प्रजनन ्केन्द्रहरू। 
थप जानकारीका लानग मत्स्य क्रिकास 
ननरे्दशनालयको िेिसाईट 
www.dofd.gov.np/प्रकाशन/िाक्रषाक 
पचु्िका/मत्स्य ि्याङ्क िथा िाक्रषाक प्रगनि 
प्रनििेर्दनको ट्राउट मत्स्य पालक 
कृषक/व्यिसायीहरुको क्रििरणमा हेना 
सक्रकने छ। 

 

माछा माने िररकामा प्रनिबन्द्ध गररएका बुंर्दाहरू 

ि. स. प्रनिबचन्द्धि क्रियाकलाप र्दण्ड जररिाना 
१ नबष्फोटक पर्दााथ प्रयोग गरेमा नबगो बमोचजमको क्षनिपूिी भराइ रु. 

५०००।- सम्म जररिाना हनुे २ क्रिद्यिुीय प्रक्रियाबाट माछा मारेमा 
३ नबषादर्द प्रयोग गरी माछा मारेमा 

      
 
 


