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पषृ्ठभमू ीः 
jt{dfg cj:yf 

 dT:o ljsf; sfo{qmdnfO{ cem a9L ;zQm / Aoj;flos ?kdf ;kmn 

kfg{ s[ifsx?nfO{ yk k|fljlws ;]jf6]jf lbO{ kf]v/L, gbLgfnf, tfntn}of, 3f]n 

cflbdf dT:okfng tyf ljsf;sf gof+ gof+ sfo{qmdx? to u/L pTkfbg / 

pTkfbsTj a[l4 ug{ cem a9L ;xeflutfd"ns sfo{qmdx?sf] cfjZostf 

/x]sf]5 .  

pNn]lvt cfjZostfnfO{ bzf}+ of]hgf, tLg jifL{o cGtl/d of]hgf, /fli6«o s[lif 

gLlt / dT:o u"? of]hgfsf] /0fgLlt;+u cfa4 u/L to u/LPsf] dT:o ljsf; 

sfo{qmd k|efjsf/L ?kdf ;~rfng eO/x]sf] 5 . dT:o ljsf; sfo{qmdn] 

b]zsf] ul/jL lgjf/0fdf dxTjk"0f{ e'ldsf lgefpb} cfPsf] s'/f ;j{ ljlbt} 5 . 

of] sfo{qmd ;~rfng ubf{ xfd|f] b]zdf ljBdfg /x]sf s[lqd tyf k|fs[lts 

hnfzox? / cGo ef}lts ;'ljwfx?sf] ;d'lrt pkof]u ub}{ dT:o pTkfbg / 

pTkfbsTjdf a[l¢ ug]{ p4]Zo /flvPsf]] 5 . dT:okfng k]zfnfO{  Joj;foLs/0f 

ub}{ n}hfg] u/L sfo{ of]hgf tof/ kf/LPsf] 5 . o;sf nflu /fli6«o?kdf pGgt 

gZnsf] dT:oaLh pTkfbg, k|fljlws ;]jf6]jf, k|ljlw kl/dfh{g, tflnd tyf 

hgr]tgf, 3f]n÷tfndf dT:okfng, dT:o h}ljs ljljwtf ;+/If0f Joj:yfkg, 

cWoog ;j]{If0f tyf dT:o ljsf; sfo{qmdsf] cg'udg h:tf sfo{qmdx? 

;~rfng u/Lb} cfPsf]5 . o;sf ;fy} dT:o pTkfbg a[l¢sf nflu /fli6«o ?kdf 

cleofgd'vL dT:o pTkfbg sfo{qmd / s[lif pWod s]Gb|, g]kfn pWof]u jfl0fHo 

dxf;3sf] ;xof]u / ;dGjodf  Ps uf+p Ps pTkfbg sfo{qmd cGtu{t df5f 

pTkfbg sfo{qmd ;d]t ;~rfng eO /x]sf] 5 .  

 o; cfly{s jif{sf] k|f/lDes cg'dfg cg';f/ lgDgfg';f/ pTkfbg /x]sf] % . 
sfo{s|dsf] gfd nIf -x]_ k|ult -x]_ pTkfbg nIf-d]=^g_ pTkfbg k|ult -d]=^g_ 

kf]v/Ldf dT:o kfng  8800 8600 38263 37410 

wfgv]tdf 100 100 45 45 

OGSnf]h/df 100 100 140 140 

#f]ndf 2900 2900 5220 5220 

#gld^/ s]hdf 70000 70000 350 350 

/]zj] kf]v/Ldf 1=2 1=2 192 192 

k|fs[lts hnfzox? 395000 395000 7110 7110 

;/sf/L kmfd{÷s]Gb|x? 0 0 60 26=161 

tfn 5000 5000 850 850 

l/h/Ejfo/df 1500 1500 385 385 

l;dfGt÷#f]n hnfzodf 11100 11100 5990 5990 

l;+lrt wfgv]t nufot 7165 7165 7165 7182 

s'n hDdf pTkfbg 0 0 65770 64900=161 
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मत्स्य पालनको परिचय ि महत्सव 

परिचयीः 

नेपाल एउटा सानो भ-ुपरिवेष्ठष्ठत देश भएता पनन जल सम्पदा एवं जैष्ठवक ष्ठवष्ठवधतामा धन  देशहरुमा 
गननन्छ । ष्ठवश्वमा माछाको उत्सपादन सवभन्दा बढी च नमा हनुे गिेको छ । हाल सम्म हाम  कहााँ 
२३२ जातका माछाहरुको पष्ठहचान भैसकेको छ ि अनसुन्धान समेत जािी िहेको छ ।  

नेपालमा दक्षिण ि उत्ति १०० ष्ठक.नम. दिुीमा जलवायकुो ष्ठवष्ठवधताले गदाा न्यानो ि च सो पान मा 
माछा पालन गना सष्ठकन्छ । साथै नसंचाइ ि ष्ठवद्यतु ननमााणका लाग  ननमााण भएका रिजाभ्वाएिहरुमा 
केज ि इन््लोजि कल्चि तथा नसंक्षचत धान खेतहरुमा माछा पालन गने प्रवल सम्भावना िहेको छ 
। हाल हाम्रो देशको तिाई िेत्रमा ७ जातका कापा माछाका साथै ष्ठटलाष्ठपया एवं पंगानसयस लगायत 
जातको माछा पालन भैिहेको छ । त्सयसै गिी पहाड  िेत्रमा ट्राउट, असला, शहि ज्ता माछाहरुको 
पालन गना समेत शरुुवात भैसकेको छ । 

उद्धेश्यीः हाल मत्स्य पालनको अब्थामा कसिी माछा पानलदै  आइाएको छ  ि माछापालनका 
तरिकाहरु । 

हाल सिकािी तविवाट ननम्न कायाक्रमहरु संचालन हदैु आएका छ्न । 

क्र.सं. कायाक्रमहरु सचालन नगिएको वर्ा िेत्रफल(हे) 

1 अनभयानमखु  मत्स्य उत्सपादन कायाक्रम  2064 1000  

2 ष्ठवशेर् मत्स्य उत्सपादन कायाक्रम 2072 652 
3 मध्यपहाडमा मत्स्य उत्सपादन कायाक्रम 2072 100 

अतीः यसिी ष्ठवगत वर्ाहरुको तलुनामा हाल आएि मत्स्य पालनको िेत्र ष्ठव्ताि कायाक्रमवाट िेत्र 
ष्ठव्ताि भै माछा उत्सपादनमा बषृ्ठद्ध भइ आयतमा कम  भइा ्वदेशमै िोजगाि सजृना भएको पाइान्छ ।  

माछाको लिणीः 

❖ क्षचसो िगत हनुे, ढाडमा हाड भएको (vertebrates) 

❖ पान मा ब्ने, नगल्सको मद्दतबाट श्वासप्रश्वास गने ।  

❖ जोड  ि ष्ठवजोड  पखेटा भएको, पखेटाको मद्दतबाट पौनडने ।  

❖ माछामा सामान्यतया फो्सो हुाँदैन ति केहीमा सामान्य ष्ठवकनसत भएको हनु्छ ज्तैीः मांगिु 
।  

❖  शरििको आकाि सामान्यतयाीः लाक्षम्चलो, डोलो, चेप्टो हनु्छ ति केही सपा ज्तो लामो पनन 
हनु्छ ।  
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यसिी सामान्य रुपले परिभाष्ठर्त गदाा "माछा क्षचसो िगत भएको, पान मा व्ने, नगल्सद्धािा 
सांस फेने, पखेटाको मद्दतबाट पौनडने जलचि प्राण  हो । 

व्यवसाष्ठयक मत्स्य पालन  

व्यवसाय एवं आम्दान को श्रोतको रुपमा अपनाइएको माछा पालन प्रष्ठवनधलाई व्यवसाष्ठयक मत्स्य 
पालन भननन्छ । यो बष्ठढ सघन, बष्ठढ लागत लाग्ने बष्ठढ उत्सपादन हनुकुा साथै बष्ठढ जोक्षखमयकु्तसमेत 
हनु्छ । त्सयसैले अनधकतम आम्दान  नलनउक्षचत एवं कुशल व्यव्थापनको आवश्यकता पदाछ ।  

माछा पालनको महत्सव  

❖ नेपाली जनक्षजवनको सामाक्षजक तथा आनथाक िेत्रमा माछाको ठुलो महत्सव छ । यसलाई 
सगनुएवं शभु साईत रुपमा नलइन्छ ।  

❖ माछा ्वाददलो, सपुाच्य, पोष्ठर्लो एवं उत्तम प्राक्षण प्रोष्ठटनको श्रोत हो ।  

❖ माछामा १५-२० प्रनतशत प्रोष्ठटन पाइन्छ ।  

❖ माछाको बोसोमा असक्षन्त्रप्त फ्याटी एनसड (Unsaturated Fatty Acid) को बाहलु्यता हनु्छ । 
त्सययसमा पनन omega-3 Fatty Acid अनधक मात्रामा पाइन्छ ।  

❖ माछाले मटुुको िोग लाग्नबाट बचाउने हुाँदा जापाननज ि बंगलादेश हरुमा यो िोग कम 
पाइएको छ ।  

❖ िक्तचाप (Blood pressure) लाइ सन्तनुलत िाख्न मद्दत गदाछ ।  

❖ ्यान्सिका कोष्ठर्का (Cell)लाई ट्युमि बन्न दददैन ्।  

❖ १ के.ज . माछाबाछ ६००-७०० ्यालोिी शक्षक्त पाइन्छ  जनु अन्य प्राण को मासभुन्दा 
बढी छ ।  

❖ खेि गइिहेको जम न, पान  ि जलाशयको सदपुयोग हनु्छ ।  

❖ एष्ठककृत रुपमा मत्स्य पालन गिी बढी आम्दान  नलन सष्ठकन्छ ।  

❖ िोजगािीको अवसि सजृना गदाछ ।  

❖ अमेिीकाका अनसुन्धान कताा (डा. जोसेफ ष्ठहबेल्न ि उनका सहयोग  साथ ) का अनसुाि 
३४० ग्राम/हप्ताभन्दा बढी माछा वा स  फुड खान े गभावत  मष्ठहलाबाट जक्षन्मने बच्चा 
तेज्व  ि िमतावान हनु्छन ्।  

❖ माछा पालन व्यवसायले मनोिञ्जन प्रदान गदाछ ।  

❖ माछा पालन सखु  एवं इज्जनतलो पेशाको रुपमा िहेको छ ।  

❖ अन्य बालीनालीको तलुनामा दईु त न गणुा बढी आम्दान  प्राप्त हनु्छ ।  

❖ बजािको सम्या नभएको ।  

❖ आयात प्रनत्थापन एवं ननयाात प्रवधान गना सष्ठकन्छ । 
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व्यवसाष्ठयक पोखिीको आकाि, िेखाङ्कन 

एवं ननमााण 

पोखिी ननमााणको लानग ्थलको छनौट ि जग्गाको सभे भई सके पनछ योजना ्थलको प्रकृनत, 
ननमााण गरिने पोखिीको संख्या ि साईज अनसुाि ननमााण काया मेक्षशनले वा मानव श्रमको सहायताले 
गरिन्छ । पोखिी ननमााण गदाा सवै भन्दा पष्ठहले आयोजना ्थलको सभे ि सिसफाई एवं नचाष्ठहन े
व्तहुरु हटाइन्छ । त्सयसपनछ पोखिीको िेत्रफल एवं खास गरि नडल, बमा लाईन, प्रवेश ि 
ननकासद्धाि आददको माष्ठका ङ्ग गरिन्छ । यस प्रकाि ष्ठवनभन्न चिणहरु योजनावद्ध तविले पाि गदै 
पोखिीको ननमााण गरिन्छ ।  

मत्स्य पालनको लानग ननमााण गरिने पोखिी उद्देश्य अनसुाि नसफारिस गरिएको मापदण्डमा भयो भन े
सापेक्षित, व्यव्थापन गना सक्षजलो ि ननमााण लागत कम हनुकुो साथै जलाशयको ्थाय त्सवमा पनन 
बषृ्ठद्ध हनु्छ । तसथा, पोखिी ननमााण गनुा अगानड नै ननमााण ्थलको ष्ठव्ततृ अध्ययन एवं ष्ठवश्लरे्ण 
गिी पोखिी ननमााण योजना तजुामा गनुा अनत आवश्यक हनु्छ । पोखिी ननमााण जाडो वा सखु्खा 
मष्ठहनामा गनुा उपयकु्त हनु्छ ।  

पोखिीको आकाि ि प्रकाि  

व्यवसाष्ठयक मत्स्य पालनको लानग पवुा पक्षिम लम्बाई भएको आयाताकाि पोखिी उत्तम माननन्छ । 
य्तो पोखिी चौडाइ कम ि लम्बाइ आवश्यकता अनसुाि बढाइने हुाँदा व्यव्थापन खचा कम 
लाग्नकुो साथै पोखिीमा घाम तलुनात्समकरुपमा लामो समयसम्म लाग्न े भई पोखिीको उत्सपादकत्सव 
बढाउाँछ । सामान्यतया ३० देख  ५० म टि चौडाई भएको आयाताकाि पोखिी उत्तम माननन्छ । 
पोखिीको साइज उद्दशे्य अनरुुप फिक फिक हनु्छ । बहजुानतय कापा पालनमा ष्ठवनभन्न उद्देश्यले 
ननम्न आकाि प्रकािका पोखिीहरु ननमााण गरिन्छ ।  

क्र.सं.  पोखिीको प्रकाि  पोखिीको साईज 
(व.म .)  

और्त गष्ठहिाई 
(नमटि)  

फमा नडजाईन गदाा 
छुट्टयाउन ु पने 
िेत्रफल(%) 

१ नसािी पोखिी  100-500 1.0-1.25 2-4 

२ रियरिङ्ग पोखिी  200-500 1.0-1.5 10-15 

३ माउ पोखिी  2000-3000 1.5-2.0 5-10 

४ उत्सपादन पोखिी  5000-10000 1.5-2.0 70-80 

मत्स्य पालनको लानग पोखिीको वाताविण सन्तलुन कायम िाख  बढी भन्दा बढी आम्दान  नलन 
पोखिीको संिचना ननमााण गदाा ष्ठवष्ठवध पिहरुमा ध्यान ददन ुपने हनु्छ ।  
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ध्यान ददनपुने पिहरुीः  

❖ पोखिीको नडलको सलाम  (slope) र बमा लाइन तोष्ठकएको मापदण्ड अनसुाि हनु ुपदाछ ।  

❖ पान  भना ि सकुाउन सक्षजलोका लानग प्रत्सयेक पोखिीको प्रवेश ि ननकासद्धाि अलग-अलग 
हनु ुपदाछ।  

❖ पोखिीमा अनावश्यक व्त ु प्रवेश िो्न प्रवेशद्धाि ि ननकासद्धािमा जालीको व्यव्था गनुा 
पदाछ ।  

❖ गरुुत्सवाकर्ाण बलको प्रयोग बढी हनुे गिी प्रवेश तथा ननकासद्धािको ननमााण गनुा पछा ।  

❖ पोखिीको प धं करिव २-५ प्रनतशत ढक्षल्कएको हनुपुदाछ । 

१ पोखिीको नडल  

पोखिीको यो भाग ननकै महत्सवपूणा भाग हो जसले पोखिीमा पान  भण्डािण गना सहयोग पयुााउाँदछ । 
नडलको सवै भन्दा मानथल्लो भागलाइ क्राउन भननन्छ । सामान्यतया क्राउनको चौडाइ २-३ 
म टिको हनुपुदाछ । पोखिीको नडलको नबचको भागबाट क्राउन देख  पान को ष्ठपंधको आधाि 
सम्मको एक तह करिव १ म टि चौडाइ १ म टि गहीिाइ हनुे गरि जग (कोि टे्रन्च) खनन 
क्षचम्ट्याइलो माटोले खादेि ननमााण गिेमा नडल मजबतु हनुकुो साथै नडलबाट पान  चहुावट समेत हदैुन 
। नडलको मजबतु का लानग नडलको बाष्ठहिी ्लोप १:1.5 ि नभनत्र ्लोप १:२ हनुे गरि ननमााण 
गनुापदाछ ।  

२ पान को प्रवेश ि ननकासद्धाि  

पान को ननयनमत आपूनताको लानग प्रत्सयेक पोखिीमा प्रवेश ि ननकासद्धािको ननमााण भएको हनुपुछा । 
पोखिीको एक कुनामा प्रवेशद्धाि ि पोखिीको सवैभन्दा तल्लो प धको भागको साईडमा ननकासद्धाि 
िाख्न ुपछा । प्रवेश ि ननकासद्धािमा जालीको व्यव्था समेत नमलाउन ुपदाछ ।  

४ इमिजेन्स  ्प लवे  

इमिजेन्स  ्प लवेले बढी भएको पान  बाष्ठहि ननकाल्न सहयोग गने हुाँदा पोखिीमा यो संिचनाको 
ननमााण भएको हनुपुदाछ । यसको ननमााण पोखिीमा कायम गरिने पान को मानथल्लो तहको लेभलमा 
गरिन्छ जसले लेभल भन्दा बढी भएको पान  सिुक्षित साथ बाष्ठहि ननकाल्न सहयोग पयुााइ नडल ि 
माछा बग्नबाट सिुक्षित िाख्दछ ।  

मत्स्यपालन व्यव्थापनका तरिकाहरु ि नतनको ष्ठवशरे्ता  

मत्स्यपालनको इनतहासलाई कोट्याउदा यसको शरुुवात आददम कालमा च नबाट भएको 
पाइन्छ । ष्ठव्तािै यसको प्रसाि ष्ठवश्वका अन्य देशहरुमा खास गिी एक्षशया ि यिुोपमा हुाँदै गयो । 
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मत्स्यपालन पनन कृष्ठर् िेत्रको प्रमखु ष्ठवकल्प िहेको कािण यो िेत्रपनन अछुतो िहन सकेको छैन ि 
ष्ठवगत ६ दशकको यसको इनतहासलाई हेने हो भन े प्रजनन ् आहाि व्यव्थापन ि अन्य प्रष्ठवनधहरु 
अपनाई मत्स्य उत्सपादन गरििहेका छन ्। त्सय्तै नेपालमा पनन उपलब्ध स्रोत ि साधनको आधािमा 
ष्ठवनभन्न्तिको व्व्थापन गिी ननम्न प्रकािका मत्स्यपालन प्रष्ठवनधहरु अपनाउदै आएको छ । 

नपेालमा मत्स्य पालनको तरिका  

क. जलाशय एवं संिचनाहरुको आधािमा 

१ पोखिीमा मत्स्यपालन  

नेपालको करिब ६२.३३% मत्स्य उत्सपादन पोखिीबाट भैिाखेको छ । खासगिी नपेालको तिाई 
समथि भागमा नननमात य  पोखिीहरुमा कृर्कहरुको ्थाननय स्रोत ि साधनहरुको उपयोग गिी 
सावाजननक ि ननज  पोखिीहरुमा कापा जातको बहजुानतय मत्स्यपालन माफा त ष्ठवनभन्न ्ति का 
उत्सपादन नलई िहेका छन ् । हाल नेपालमा करिब ९९३४ हे्टि जलाशय भएको पोखिीहरुमा 
मत्स्यपालन भैिाखेको तथयांक हरुले देखाएको छ । य  पोखिीहरुमा सामान्य उन्नत ि सघन रुपको 
व्यव्थापन अपनाइ कृर्कहरुले ष्ठवनभन्न ्तिको मत्स्य उत्सपादन नलइिहेका छन ् । हाल नेपालको 
पोखिीहरुमा और्त ४.८९ मे.टन प्रनत हे्टिको दिले मत्स्य उत्सपादन भैिाखेको छ ।   

२. तालमा मत्स्यपालन  

नेपालको मध्यपहाड तथा उपत्सयका खासगिी पोखिाका ष्ठवनभन्न तालहरु ि केही जलनबद्यतु 
ननमााण गने क्रममा सजृना भएका रिजाभ्वायिहरुमा खासगिी ्थाननय समदुायहरुको प्रत्सयि 
सहभानगतामा ष्ठपंजडामा मत्सयपालन काया भैिाखेको छ । मखु्यतया नसल्भि ि ष्ठवगहेड कापा जातको 
्टष्ठकङ्ग गिी सामान्य तिीकाको व्यव्थापन अपनाई मत्स्य उत्सपादन भैिाखेको छ । ष्ठपंजडाबाट 
और्त करिब ३ के.ज . प्रनत ्यूष्ठवक म टि मत्स्य उत्सपादन भैिाखेको छ । केजमा व्यव्थापनको 
्तिलाई सधुाि एवं उत्सपादन िेत्र बढाएि मत्स्य उत्सपादन बढाउन प्रचिु सम्भावना िहेको छ ।  

३ धानखेतमा मत्स्यपालन  

नेपालका मध्य पहाडका केही संक्षचंत िेत्रमा ि तिाईका केही भागमा धान खेत साँगै मत्स्य 
पालन काया पनन भैिहेको छ । यद्यष्ठप यसको ष्ठव्ताि हालका बर्ाहरुमा सोचे अनरुुप भैिाखेको छैन 
। हाल करिब १०० हे्टि धानखेतमा मत्स्यपालन काया भैिाखेको छ । धान खेतमा और्त 
माछाको उत्सपादकत्सव ४५० के.ज . प्रनत हे्टि प्रनत बाली िहेको छ । धान खेतमा मत्स्यपालनबाट 
धानको साथसाथै सोही िेत्रबाट थप माछा उत्सपादन गिी दोहोिो आनथाक लाभ नलन सष्ठकनेछ । 
देशमा ष्ठवद्यमान िहेको ३,९५,००० हे्टि नसंक्षचत धानखेनतलाइ यस एष्ठककृत प्रष्ठवनध माफा त 
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उपयोगमा ल्याउन सके मत्स्य उत्सपादनमा बषृ्ठद्ध हनुकुा साथै आनथाक आम्दान समेत बढाउन सष्ठकन े
छ ।  

४ पेन/इन््लोजिमा मत्स्यपालन  

ताल ि रिजवाभ्वायि जलाशयको कम गष्ठहिाई भएको भागलाइ जालको सहायताले घेिेि 
ननमााण भएको िेत्रमा मत्स्य पालन गने तिीकालाई पेन वा इन््लोजिमा मत्स्यपालन भननन्छ । 
नेपालको पेन वा इन््लोजिमा बहजुानतय मत्स्यपालन खासगिी पोखिीको रुपा तालमा भैिाखेको छ 
। हाल करिव १०० हे. इन््लोजिमा मत्स्य पालन भई १४० मे.टन. उत्सपादन भएको छ ।  

५ िेश्वमेा मत्स्पालन  

नेपालको पहाड  िेत्रमा जहााँ बर्ाभिी पान को तापक्रम २० नडग्र  सेल्स यस भन्दा बढी हदैुन 
। ्वच्छ ि सफा पान  ननिन्तिरुपमा बनगिहन्छ त्सय्ता सम्भाष्ठवत ठााँउहरुमा िेश्वमेा मत्स्यपालनको 
ष्ठवकास भएको पाइन्छ । यस प्रष्ठवनधमा िेन्बो ट्राउट जानतको माछा पाल्ने गरिने हुाँदा सम्भाष्ठवत 
िेत्रहरुमा हालका बर्ाहरुमा यसको ष्ठवकास ि ष्ठव्ताि द्रतु गनतमा भएको पाईन्छ । बरे्नन यसको 
िेत्र ष्ठव्ताि भैिाखेको छ । हाल ३.० हे. िेश्वमेा मत्स्य पालन भई ३०० मे.टन. माछा उत्सपादन 
भएको छ ।  

६ घोलमा मत्स्य पालन 

घोल प्राकृनतक जलाशय हो जनु केही वर्ा अक्षघसम्म त्सयसैखेि गईिहेको नथयो । हालका 
बर्ाहरुमा य्ता प्राकृनतक जलाशयहरुको आनथाक महत्सवलाई मनन ् गिी मत्स्यपालन कायाका लानग 
प्रयोगमा ल्याएको छ । य्ता जलाशयहरु ननकै संख्या ि िेत्रमा िहेको छ । नेपालको पक्षिम  
िेत्रमा यो ननकै लोकष्ठप्रय छ । ्थान य समदुायकहरुले समदुाष्ठयक परिचालन माफा त य्ता 
जलाशयहरुलाइ प्रयोगमा ल्याई आनथाक सामाक्षजक ्ति सधुाने साथै िोजगािीको अवसि समेत सजृना 
गने गिेको पाईन्छ । हाल ३३०० हे. घोलमा माछा पालन भई ६१०० मे.टन. माछा उत्सपादन 
भएको छ ।  

ख. व्यव्थापन एंव उत्सपादनको ्तिको आधािमा  

१ सामान्य मत्स्य पालन  

यस तरिकाबाट मत्स्यपालन गने कृर्कहरु प्रायीः उच्च ्तिको प्रष्ठवनधहरु अपनाउदैनन ् । 
हाम्रो गााँउघिमा िहेका ठुला ठुला साईजका पोखिीहरु, पिुाना पोखिीहरु जहााँ बर्ाायाममा गााँउघि 
फोहोि तथा गोठका मलमतु्रहरुको ननकास हनु्छ त्सय्ता जलाशयहरुमा सामान्य तरिकाबाट 
माछापालन गरिएको देक्षखन्छ । य्ता जलाशयको उत्सपादन िमता प्रकृनतलेनै ननधाािण गिेको हनु्छ 
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। मत्स्यपालन जलाशयको प्राकृनतक उत्सपादन िमताको आधािमा गरिन्छ माछा भिुा कम मात्रामा 
्टष्ठकङ्ग गरिन्छ ।पान को मनललोपना कायम िाख्न मलखाद एवं दानाको प्रयोग हुाँदैन । माछाको 
उत्सपादकत्सव पनन ननकै कम करिब १ देक्षख १.५ मे.टन. प्रनत हे्टि हनु्छ ।  

२ उन्नत वा अद्धासघन मत्स्यपालन  

यस तरिकाबाट नेपालका अनधकााँश कृर्कहरुले मत्स्यपालन गिेको पाईन्छ । यो प्रष्ठवनध 
अपनाएका कृर्कहरुले पोखिीमा बहजुानतय पालन प्रष्ठवनध अनसुाि (ष्ठवनभन्न कापा जातका) माछा 
पालेका छन ्। यस प्रष्ठवनधमा भिुा ्टष्ठकङ्ग सामान्य भन्दा बष्ठढ ि पोखिीको मनललोपना कायम िाख्न 
ननयनमतरुपमा मलखादको प्रयोगका साथै प्राकृनतक आहािाले माछालाई नपगु भएमा परिपूिक आहािा 
पनन ददन ेगरिन्छ । यस तरिकाबाट मत्स्य पालन गदाा प्रनत हे्टि ३ देख  ५ मे.टन प्रनत हे्टि 
उत्सपादन नलन सष्ठकन्छ । य्तो मत्स्यपालन प्रायीः मध्यम्तिका जलाशयहरुमा गिेको पाईन्छ ।  

३ सघन मत्स्यपालन  

समयानकुुल ष्ठवश्वमा भैिहेको प्रष्ठवनधको ष्ठवकाससाँगै मत्स्य पालन प्रष्ठवनधको पनन ष्ठवकास भैिहेको छ । 
मत्स्यपालनको आिक्षम्भक अव्थामा एक जानतय मत्स्यपालनमा मातै्र नसनमत नथयो । मत्स्य िेत्रमा 
कृनत्रम प्रजनन ्प्रष्ठवनधको ष्ठवकास ि बहजुानतय नमक्षश्रत मत्स्य पालनको शरुुवात हुाँदै जााँदा यसै क्रममा 
कृर्कहरुसाँग भएको श्रोत ि साधनहरुको समकु्षचत ि अनधकतम उपयोग गने उदेश्यले एष्ठककृत 
मत्स्यपालनको ष्ठवकास भयो । ति ष्ठवगत २/३ दशक देक्षख कृर्कहरुमा व्यवसाष्ठयकता ननकै बढेको 
ि थोिै ्थानमा, कम समयमा, कम लागतमा बढी भन्दा बढी आम्दान  गना चाहेको तथयलाई मनन ्
गिी सघन मत्स्पालनको अवधािणा अगाड  आएको हो । सघन मत्स्यपालन उच्च्ति को 
मत्स्यपालन प्रष्ठवनध हो । व्यव्थापष्ठकय दृष्ठिकोणले ननकै लगान  लाग्ने ि ननकै चनुौनतपूणा िहेको 
यस मत्स्य पालन प्रष्ठवनधमा माछाको उत्सपादकत्सव ननकै बढी हनु्छ ।  

सघन मत्स्य प्रष्ठवनधको अवधािणा सम्बक्षन्ध ष्ठवर्य नेपालका प्राष्ठवनधकहरु नबच ननकै नै वहस ि 
छलफलको ष्ठवर्य बनेको छ । नेपालको सन्दभामा, हाम ले ष्ठवनभन्न पत्रपनत्रका, पकु्ष्तकाहरु अध्ययन 
गदाा के पााँउछौं भने सघन मत्स्य पालन भनेको बहजुानतय मत्स्यपालन हो ि यसमा माछाको लानग 
उत्सपादन हनुे प्राकृनतक आहािाको लानग ननयनमत रुपमा जलाशयमा मलखांदको प्रयोग गरिन्ब साथै 
प्राकृनतक आहािाले नपगु भएमा परिपूिक आहािाको रुपमा कृनत्रम आहािा प्रयोग गरिन्छ । मत्स्य 
उत्सपादन पनन ्थाननय स्रोत ि साधनको उपलब्धता ि आपूनताको आधािमा सन्तोर्जनक मात्रामा नलन 
सष्ठकन्छ । वा्तवमा यो सघन मत्स्यपालनको पिुानो अवधािणा हो ।  

सघन मत्स्य पालनको आधनुनक अवधािणा भनेको सानो िेत्रफलमा बढी संख्यामा भिुाको ्टष्ठकङ्ग, 
गणु्तरिय कृनत्रम आहािा आपूनताको आधािमा एकजानतय मत्स्य पालन गनुा हो । यस प्रष्ठवनधमा 
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उन्नत मत्स्यपालन भन्दा उत्सपादन करिब २-३ गणुा बढी हनु्छ । ति, यस प्रष्ठवनधमा उच्च्तिको 
लगान  ि व्यव्थापष्ठकय पिहरुमा ध्यान ददनपुछा ।  

सघन मत्स्यपालनका ष्ठवशरे्ताहरु  

ष्ठवश्वको परिप्रिेमा, ष्ठवनभन्न मलुकुहरुमा अपनाईएको सघन मत्स्यपालनका ननम्न ष्ठवशेर्ताहरु िहेका 
छन ् 

❖ सघन मत्स्य पालन तलुनात्समकरुपमा सानो वा व्यव्थापष्ठकय दृष्ठिकोणले ननयन्त्रण गना 
सष्ठकने िेत्रफलमा गरिन्छ ।  

❖ सघन मत्स्यपालनमा एक जातको मात्र पालन गरिने हुाँदा यसलाई एकजानतय मत्स्यपालन 
पनन भननन्छ ।  

❖ यो पूणा रुपमा गणु्तरिय कृनत्रम आहािाको भिमा गरिन्छ ।  

❖ यसको उत्सपादकत्सव िमता ननकै बढी हनु्छ ।  

❖ यो व्यव्थापष्ठकय दृष्ठिकोणले ननकै उच्च्तिको ि ननयन्त्रण मलुक हनु्छ ।  

❖ सघन एवं बहजुानतय नमक्षश्रत मत्स्य पालनमा फिक  

क्र.सं. सघन मत्स्यपालन प्रष्ठवनध  बहजुानतय मत्स्यपालन प्रष्ठवनध  

१ यसमा एक जातको माछा मातै्र पानलन्छ 
।  

यसमा बहजुातको वा एकभन्दा बढी जातको 
माछा पानलन्छ ।  

२ तलुनात्समक रुपमा सानो पान को 
िेत्रफलमा गरिन्छ ।  

तलुनात्समकरुपमा पालन िेत्र ठुलो हनु्छ ।  

३ पूणा रुपमा गणु्तरिय कृनत्रम आहािको 
भिमा मत्स्यपालन गरिन्छ ।  

प्राकृनतक आहािाको साथै कृनत्रम आहािा 
परिपिुकको रुपमा प्रयोग गरिन्छ ।  

४ माछाको घनत्सव तलुनात्समकरुपमा बढी 
हनु्छ ।  

माछाको घनत्सव तलुनात्समकरुपमा कम हनु्छ ।  

५ मत्स्पालन व्यव्थापन (पान को गणु्ति 
व्यव्थापन) मा बढी ध्यान पयुााउन ुपछा 
। 

तलुनात्समकरुपमा मत्स्य पालन व्यव्थापन 
(पान को गणु्ति व्यव्थापन) मा कम ध्यान 
पयााउन ुपछा ।  

६ उत्सपादन ि उत्सपादकत्सव्ति उच्च हनु्छ 
।  

उत्सपादन ि उत्सपादकत्सव्ति मध्यम ष्ठकनसमको 
हनु्छ ।  

सघन मत्स्यपालनका महत्सवपूणा पिहरु  

१. माछा भिुा  

२. गणु्तरिय दाना  

३. पान को गणु्ति एवं ्वा्थय व्यव्थापन  
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४. माछाभिुा  

१ माछा भिुा  

गणु्तरिय एवं ्व्थ माछा भिुाको प्रयोग हनु ु पदाछ । यसको लानग भिुा भिपदो ि ष्ठवश्वसननय 
स्रोतबाट ल्याउन ुपछा । जानतय शदु्धतामा कुनै प्रकािको सम्झौता हुाँदैन साथै प्रयोग गरिने भिुा ठुलो 
साइजको हनुपुदाछ ।  

२ गणु्तरिय दाना 

सघन मत्स्यपालन गदाा माछाको बषृ्ठद्ध ि ष्ठवकास पूणातया कृनत्रम दानामा ननभाि िहने हनुाले प्रयोग 
गरिने दानाको गणु्ति उच्च ि सन्तनुलत हनु ुपदाछ । दानाको लानग प्रयोग गरिएको कच्चा पदाथा 
िोगष्ठकिा मकु्त ्वच्छ एवं ताजा हनुपुदाछ । दानाको श्रोत ष्ठवश्वसननय ि भिपदो हनुकुो साथै दाना 
ननधाारित मापदण्ड अनसुाि सन्तनुलत हनुपुछा । माछाको जात अनसुाि प्रोष्ठटनको मात्रा ननधाािण भएको 
हनुपुदाछ । प्रयोग गरिने दाना पेलेटेड (pelleted feed) वा पान मा उत्रने ष्ठकनसमको (Floated 

feed) हनुपुदाछ । यसैगिी जलाशयमा दाना दददा त्सयसको व्यव्थापष्ठकय पिहरुमा ननकै ध्यान 
ददनपुदाछ ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

 

TABLE .- 1  

 SUMMARY OF FISH PRODUCTION IN NEPAL 2013/2014 (2070/2071 B.S.)  

 Particulars  
 Pond 
(Nos.)  

 Total 
Area(Ha.)  

 Fish 
Production 

(Mt.)  

 YIELD 
KG/HA  

 A. Fish Production from Aquaculture 
Practices      

       
43,400.00    

     A1 Pond Fish culture  
      
34,400  

       
8,600  

       
37,427.00  

         
4,352  

          Mountain  
          
105               7               16.63  

         
2,376  

          Hill  
        
2,585  

          
274  

            
711.64  

         
2,597  

          Terai  
      
31,710  

       
8,319  

       
36,698.73  

         
4,411  

     A2 Other area (ghols)     
       
2,900  

         
5,220.00  

         
1,800  

     A3 Paddycum fish culture (Ha)    
          
100               45.00  

            
450  

     A4 Cage fish culture (m3)    
     
70,000  

            
350.00    

     A5 Enclosure fish culture (Ha)    
          
100  

            
140.00  

         
1,400  

     A6 Trout Fish Culture in Raceway (m2)    
     
12,000  

            
192.00    

     A7 Fish Production in Public Sector 
(M.ton)                   26.00    

 B. Fish Production from Capture Fisheries      
       
21,500.00    

     B1 Rivers    
    
395,000  

         
7,110.00  

              
18  

     B2 LAkes    
       
5,000  

            
850.00  

            
170  

     B3 Reservoirs    
       
1,500  

            
385.00  

            
257  

     B4 Marginal/Swamps/ghols etc.    
     
11,100  

         
5,990.00  

            
540  

     B5 Low Land Irrigated Paddy Fields    
    
398,000  

         
7,165.00  

              
18  

 Total Fish Production (Mt.)      
       
64,900.00    

 C. Fish Production/Distribution (No. in '000)                                                                    148,501  

     C1 Public Sector                                                                     31,982  

            a. Hatchling*                                                                    132,296  

            b. Fry                                                                     15,462  

            c. Fingerling **                                                                       8,260  

     C2 Private Sector    

            a. Fry                                                                    116,519  
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lgis;{ M 

  xfn ;Ddsf] k|f/lDes cg'dfg cg';f/ 8600 x]S^/ kf]v/Ldf 37410 d]=^g 100 

x]S^/ wfgv]tdf 45,d]=^g 100 x]S^/ OGSnf]h/df 140d]=^g / 2900 x]S^/ #f]ndf 

5220 d]=^g, 70,000 #gld^/ s]hdf 350 d]=^g / 1=2 x]S^/eGbf a(L /]zj] 

kf]v/Ldf 192 d]=^g   To;} u/L k|fs[lts hnfzox? dWo] 395000 x]S^/ gbL 

gfnfjf^  7110,d]==^g 5000 x]S^/ tfndf 850 d]=^g 1500 x]S^/ l/h/Ejfo/df 

385 d]=^g 11100 x]S^/ l;dfGt÷#f]n hnfzodf 5990 d]=^g  / l;+lrt 

wfgv]th:tf hnfzodf 7165 u/L dT:o ljsf; Pj+ Joj:yfkgaf^ 7182 / ;/sf/L 

kmfd{ s]Gb|x?jf^ 26=161 d]^«Ls^g u/L /fli «̂o :t/df s'n hDdf 64900=161 

d] «̂Ls^g eGbf a(L g} df%f pTkfbg ePsf] cg'dfg u/LPsf] % . o;/L df5kfng / 

k|fs[lts hnfzo Joj:yfkgaf6 ePsf] df5fsf] pTkfbgn] xfn g]kfndf k|ltjif{ k|lt 

JolQm @$%) u|fd eGbf a9L df5f pkef]u u/]sf] kfO{G5 . dT:o kfngsfo{nfO{ cem 

a9L ;Ifd / ;jn kfg{ lgjf{xd'vLaf6 Joj;fod'vL agfpg ;3g dT:okfng k|0ffnLdf 

hf]8 lbO{ gof+ gof+ k|hfltsf df5fx?nfO{ ;d]t dT:okfngdf ;dfj]z ug{ kxn 

u/LPsf] 5 . ;fy} o; cfly{s jif{df s'n !#@@(^=# -xhf/df_ uf]6f XoflRnª, 

!%$^@=#$ -xhf/df_ uf]6f k|mfO / *@!^=&$ -xhf/df_ uf]6f lkm+u/lnª -;f}Gbo{ df5f 

$@=&*$ ;d]t_ u/L hDdf -!^@&!*=!^$_ !^ s/f]8 @& nfv  !* xhf/ !^$ 

dT:oaLh pTkfbg eO s[ifs:t/df ljt/0f ePsf] 5  .  

 

  
;d:of / ;dfwfgsf k|of;x? 

qm|=

;+ 
;d:of kg{ uPsf] c;/ k|of; tyf ;"emfjx? 

1 z'$ ljh 
pTkfbgdf sdL ;/sf/n] z'$ ljhsf] Joj:yfkg ug['{ kg]{ 

.  

2 

Bfgf 

dx+uf] 

x'g' 

pTkfbg dxuf] x'g'  /fHon] dT:o bfgf pBf]udf cg'bfgsf] 

Joj:yf ldnfpg' kg]{ . 
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;Gbe{ ;fdu|L M 

!=dT:o ljsf; lgb]{zgfnosf] jflif{s k|ultk|ltj]bg k'l:tsf @)&!÷)&@ 

@=/fli6«o k|fs[lts tyf s[lqd hnfzo dT:o ljsf; sfo{qmd afhfn'jf6 k|sflzt c+s 

!*  

#=dT:o ;DalGw ljleGg n]v /rgf jf6 ;fef/ 

 

 

";dfKt" 


