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मत्स्यपालनको लानग उपयुक्त स्थल छनौट 

पृष्ठभूमी 

आजको निनमा मत्स्यपालन कृनर् के्षत्रको एक सफल र व्यिसायनु्मख उत्पािन प्रणालीकोरुपमा निकसीत 

भैसकेको छ।तुलनात्मकरुपमा अन्य कृनर्जन्य उत्पािनभन्दा बढी आम्दानी प्राप्त गना सनकने र बजारको 

मााँग पनन अत्यनिक भएको कारण कृर्कहरुको लगानी र सहभानगता निनप्रनत निन बढ्िै गएको 

िेखखन्छ।यसप्रकार व्यिसानयकरण तफा  अग्रसर भैराखेको अिस्थामा योजनािद्ध तिरले कुनैपनन काया 

संचालन हुनसकेन भने व्यिसाय नै असफलहुने खतरा भैरहन्छ।मत्स्यपालनमा कृर्कको शुरुिातको 

लगानी अन्य बालीनालीभन्दा ननकै बढी हुने गिाछ।तसथा, मत्स्यपालन व्यिसायको शुरुिात गनुा अगािै ननकै 

सोचनिचार गरी योजना तजुामा गरी सोही अनुसार अगाडी बढ्नुपने हुन्छ।मत्स्यपालनको योजना तजुामा गिाा 

सिाप्रथम आयोजना स्थलको बारेमा ननकै नै गहन अध्ययन हुनु जरुरी हुन्छ।अध्ययन निना िा उपयुक्त 

आयोजना स्थल सम्बन्धी ज्ञानको अभािमा गलत स्थलको छनौटको कारणले ननमााण गररएको संरचनाहरु 

उपयोगनिनहन हुन सक्दछन्।निगतमा पनन यस्ता ज्ञान र अध्ययनको अभािमा कनतपय मत्स्यपालनको लानग 

ननमााण भएको पूिाािारहरु रुग्न िा मृत अिस्थामा छन्। 

मत्स्यपालनमा स्थल छनौटको महत्व 

• आयोजनाको पूिाािार र संरचनाहरुको उत्पािन क्षमता र उपयोनगता स्थल छनौटमा भरपिाछ। 

• पोखरी ननमााण गलत स्थानमा भईसकेपनछ त्यस जग्गाको अन्य उपयोग हुन सकै्दन। 

• पूिाािार ननमााणमा ननकै खचा लाग्दछ । गलत स्थानको चयन हुन गएमा लगानी डुब्न सक्दछ। 

• पूिाािार र संरचनाहरुको ननमााणमा लागे्न खचा स्थल छनौट मानथ प्रत्यक्षरुपले ननभार पिाछ। 

• स्थल छनौटले संचालन खचालाई समेत प्रभानित गरररहेको हुन्छ। 

त्यसकारणले मत्स्यपालनको लानग पोखरी ननमााण स्थल चयन गिाा मुख्यतया ननम्ननलखखत गुणहरु मानथ 

निचार पुरयाउनु पिाछ। 

 

क. पानीको स्रोत 

मत्स्यपालनको लानग आयोजनास्थलको छनौट गिाा सबैभन्दा निचार पुरयाउनु पने पक्षको पानीको स्रोत 

हो।मत्स्य पालनको सफलता पानीको सफल 

व्यिस्थापन मानथ ननकै भर पिाछ।मत्स्यपालनको लानग 

पानी एक माध्यम हो।पानीको अभािमा सिोत्तम 

माटोमा बनेको पोखरीको समेत उपयोग हुन 

सकै्दन।पोखरी ननजक पयााप्त पानी भएको श्रोत भएमा 



यसले िेरै समस्याको समािानगिाछ।पोखरी ननमााण गनुा भन्दा पनहले पोखरी संचालनको लानग चानहने 

पानीको आम्दानी खचाको लेखाजोखा गरर राख्नु आिश्यकहुन्छ।  

हाल हाम्रो िेशमा नमनश्रत माछा पालन लोकनप्रय भईरहेको 

छ।नमनश्रत मत्स्यपालनको लानग पानीको नू्यनतम गनहराई 

१.२ मीटर हुनु पिाछ।यस गनहराइमा प्राकृनतक आहाराको 

अनिकतम उत्पािन गराई पानीको तीनिटा सतह प्राप्त 

गना सनकन्छ।मत्स्यपालन अिनिभरी नै यस गनहराइलाई 

कायम राख्नु पिाछ।पोखरीबाट ननयनमत रुपमा पानीको 

ह्रास समेत भईरहेको हुन्छ।पानीको ह्रास मुख्यतया 

िाखिकरण तथा चुहािट बाट हुने गिाछ।राम्रो माटोमा 

पोखरी ननमााण गरी चुहािटलाई नू्यनतम ०.५ से.मी. प्रनत 

निन राख्न सनकन्छ।तर जस्तोसुकै माटोमा पोखरी 

बनाइएता पनन नू्यनतम ०.५ से.मी. िैननक औसत 

पानीको ह्रास चुहािट बाट हुने गिाछ।त्यसै गरी तराई 

के्षत्रको िानर्ाक िाखिकरण १.५ मीटर िेखख १.८ मीटर 

सम्मको पाइन्छ।अथाात् िैननक कररब ०.५ से.मी. औसत 

िाखिकरण बाट ह्रास हुने िेखखन्छ।यसप्रकार पोखरी जस्तोसुकै राम्रो माटोमा बनाइएको भएतापनन नू्यनतम 

िैननक कररब १ से.मी. पानीको ह्रास हुने गिाछ।तसथा पानी यनत मात्रामा उपलव्िहुन सकु्न पिाछ, जसले 

गिाा चानहएको बखत पानी भनाका साथै पानीको िैननक ह्रासलाई समेत पूरा गना सकोस्।पानीको ननयनमत 

श्रोतको अभािमा अथाात् बर्ाातको भरमा पोखरी संचालन गने हो भने पोखरीको गनहराई नू्यनतम ४.५ मीटर 

हुनु पिाछ, जुन आनथाक दृनिकोणले लाभिायक हुन सकै्दन। 

पानीको भरपिो श्रोत भनेको इच्छाइएको बेलामा नू्यनतम 

प्रयास तथा खचा बाट आिश्यक परे जनतपानीको आपूनता 

गना सनकयोस्।यस्तो श्रोत मूल, ताल, ररजभ््रिायर, आनटाजन, 

बोररङ्ग, व्यखक्तगतकूलो, भरपिो नहर हुन सक्दछ।इनार, 

खोलातथा स्यालो बोररङ्गबाट मात्र पानीको आपूनता गिाा थप 

खचा लागे्न हुन्छ जसले गिाा व्यिसाय त्यनत आकर्ाक रहन 

जांिैन।यस्तो श्रोत आकखिक अिस्थामा प्रयोग गना िा 

िैकखिक श्रोतको रुपमा मात्र उपयोगीहुन सक्दछ।तर 

ह्याचरी संचालनतथा भुरा उत्पािन गनाका लानग यस्तो श्रोत 

समेत उपयोगी हुन्छ।पानीको मात्रा ननिाारण गिाा सुख्खा समयको नहसाब गनुा राम्रो हुन्छ।पानीको मात्रा 

कम भएमा उत्पािनलाई प्रभानित गिाछ।६ कट्ठाको पोखरीको लानग पानीको ननयनमतश्रोत भएमा ०.४ 

नल./से. पानीको बेग हुनु पिाछ तथा ५ हर्ा पािरको पम्पले िैननक ४५ नमनेट िा हप्तामा ५ घण्टा पानी थपु्न 

पने हुन्छ। 



 

पानीको मात्रा पयााप्त भएको ज्ञात गरी सकेपछी पानी मत्स्य पालन गना योग्य छ, छैन ज्ञात गनुा आिश्यक 

हुन जान्छ।पानीको श्रोत कारखाना ननजक िा खानी ननजक छ भने गुणस्तर पररक्षण गररनु पिाछ।कोइला 

िा सल्फर के्षत्रबाट ननसे्कको पानी ननकै अखिय हुन्छ भने चून ढुङ्गा के्षत्रबाट ननसे्कको पानी ननकै क्षाररय 

हुन्छ।पानीको नप.एच. ६.५ िेखख ८.५ को बीचमा हुनु पिाछ।जनमन मुनीको पानीमा फलामको मात्रा बढी 

हुन्छ र कनहले काही ननकै नोक्सान जनक हुन सक्छ।खास गरी ह्याचरी संचालन गिाा नननित हुनका लानग 

पानीको गुणस्तर जांच गररनु आिश्यक हुन्छ।तर जांचको काया सुख्खा याममा गररनु उपयुक्त हुन्छ नकनकी 

सुखा समयमा िाखिकरणले गिाा िूनर्त तत्वको मात्रा बढेर जान्छ।तर िर्ाातमा पानी कम िूनर्त हून 

सक्छ।पानीको गुणस्तर त्यस पानीमा पाइने माछाका जातबारे जानकारी गरेर िा केही समय सो पानीमा 

माछा राखेर समेत थाहापाउन सनकन्छ।पानीमा खराब बासना हुनु हंुिैन साथै पानी िुनर्तिा िेरै बालुिा 

नमनसएको समेत हुनु हंुिैन।पानीको श्रोत पोखरीको सतह भन्दा मानथ भएमा पोखरीमा सनजलै पानील्याउन 

सनकन्छ। 

 पानीको चुहािट नापे्न तररका 

• पोखरी खननने गनहराई सम्मको खाडल खने्न,  

• ४ से.मी. डायनमटरको पाइप उक्त खाडलमा ३० 

से.मी. अझ तल िसाउने, 

• पाइपलाई पूरै पानीले भने र जग्गालाई नभज्न निने 

तथा पुनः पाइपलाई भने, 

• एक नननित समयपनछ (२४ घण्टा) पाइपमा पानी 

कनत घटेको रहेछ नापे्न र तीन पटक यस नियालाई 

िोह्रायाउने,  

• ननम्न सूत्रको प्रयोग गरी चुहािटको मात्रा ननिाारण 

गने । 

 

चुहािटको मात्रा से.मी प्रनत निन =   पानन घटेको मात्रा ( से.मी ) 

                              पानन घटेको समय (निन)        

 

ख. माटोको गुणस्तर (बनोट) 

मत्स्यपालनको लानग माटोको गुणस्तर ननकै राम्रो हुनुपिाछ ताकी यसले पोखरीको पानीलाई ननकै 

समयािनिसम्म अड्याउन सनकयोस् । पोखरीको 

उत्पािकत्व पनन माटोको िनोटमा भर पिाछ । बलौटे 

माटोको पानी राख्न सके्न क्षमता ननकै कम हुन्छ र सो 



बाट तयार पाररएको नडल पनन ननकै कमजोर हुन्छ । त्यसै्त नचम्ट्याईलो माटो पानी अड्याउन सके्न 

सबैभन्दा राम्रो माटो हो । तर यसका कणहरु पानीमा तैरी राखे्न भएकोले पोखरीको पानीलाई िनमलो पारर 

प्रकाशलाई अिरुद्ध पानुाका साथै आिश्यक पोर्क तत्वहरुलाई आफूमा बााँिी पोखरीलाई अनुत्पािक 

बनाउाँिछ । तसथा, नचम्ट्याईलो िोमट तथा िोमट माटो मत्स्यपालनको लानग सबैभन्दा बढी उपयुक्त 

माननन्छ । 

पोखरी ननमााणको लानग ननम्न आिारमा माटोको िनगाकरण गना सनकन्छ । 

नििरण बालुिाप्रनतशत पांगो प्रनतशत नचम्ट्याइलो प्रनतशत 

बलौटे ५० ५० २० 

िोमट ५० ५० ४० 

नचम्ट्याइलो २० ६० ६० 
 

ग. माटोको नमूना संकलन 

जनमनको सबैनतर तथा सबै सतहको माटो 

एकनासको हंुिैन । तसथा पोखरी ननमााण हुने 

स्थलको पूणा प्रनतनननित्वहुने गरी निनभन्न स्थानबाट 

माटोको नमूना संकलन गररनु पिाछ । नमूना 

संकलन गिाा पोखरी खननने गनहराइ भन्दा ३० से.मी. 

मूनी सम्मको माटो संकलन गनुा पिाछ । माटोको 

बनोट अध्ययनका लानग प्रते्यक निन्िुको १ नफटको 

गनहराईको माटो संकलनगररनु पिाछ । गनहराई बाट 

माटोको नमूनानलने काया खाडल खनेर िा पाइप अगर (Soil Agar) बाट गना सनकन्छ । 

 

 

माटोको भौनतकअिस्थाजांचे्न तररका 

१. डल्ला पररक्षण (Ball Test) तररका  

• माटोलाई नभजाइ सानो 

गोलाबनाउने, 

• गोलालाई घाममा सुकाउने, 

• गोला पुरै सुकेपनछ हातमानलई 

नथचेर फुटाल्ने प्रयास गने, 



• माटोको गोला फुटेन भने िा गाह्रो गरी फुयो भने पोखरी ननमााणको लानग उपयुक्तहो तथा सनजलै 

फुयो भने अनुपयुक्त हो ।  

अथिा 

• माटो नभजाई डल्ला बनाउने, 

• माटोको डल्लालाई केही मानथ फाली पुनः हातमा समाते्न, 

• डल्ला जस्ताको तसै्त रहेमा राम्रो र फुटेर गएमा नराम्रो 

ठहररन्छ । 

२. ररिन पररक्षण तररका 

• माटोलाई नभजाई मुट्ठी बन्द गने, 

• बूढी औलंाले माटोलाई नथचे्न, 

• माटो ननसं्किा लामो ररिनको आकार 

नलई ननखस्कन्छ भने माटो मत्स्य 

पालनको लानग उपयुक्त हो यनि माटो 

ननसं्किा नछटै्ट टुिा भएर गयो भने 

अनुपयुक्त हो । 

३. नमुना माटोको संरचनामा पत्ता लगाउने तररका 

निनभन्न नकनसमका माटोका कणको संरचना प्रनतशतको आिारमा माटोको 

बनगाकरण गरी उपयूक्त छ, छैन ज्ञान गनुा पिाछ। 

• सफा पारिशी नशशाको भांडो नलने,  

• भांडामा आिी माटोको नमुना राखे्न तथा बांकी पानी थपे्न, 

• पानी र माटोलाई राम्ररी घोल्ने र ६/८ घण्टा नथनग्रन निने, 

• भांडामा निनभन्न तह िेखखन्छ । 

• सबभन्दा तल बालुिा  

• बालुिा मानथ पांगो माटो 

• पांगो माटो मानथ नचम्ट्टयाइलो तथा सबभन्दा मानथ जैनिक पिाथा 

• यी निनभन्न तहको नाप गरी निनभन्न माटोका कणहरु कुन अनुपात िा प्रनतशतमा छन् ज्ञान गना 

सनकन्छ ।  

         माटोको कणको प्रनतसत = माटोको तहको मोटाइ  ×१०० 

                               कुल माटोको मोटाइ 

 

घ. जलबायु 



हरेक स्थानमा हरेक नकनसमका माछा पाल्न 

सनकंिैन।खास नकनसमका माछाको राम्रो सम्बद््रिनको 

लानग खास नकनसमको जलिायुको आिश्यकता 

पिाछ।कापा माछाहरु न्यानो पानीमा राम्ररी 

हुका न्छन्।यसको बृखद्धको लानि १८० िेखख ३२० से. 

सम्मको पानीको तापिम उपयुक्त माननन्छ।६ मनहना 

भन्दा कम समय यो तापिमको मान उपलव्ि हुने 

के्षत्रका लानग कापा माछा पालन त्यनत फाइिाजनक हंुिैन 

कापा माछा पालनमा प्रकाशले समेत मुख्य भूनमका 

ननिााह गिाछ।तसथा जुन के्षत्रमा बढी समय सम्म सूयाको प्रकाश पाइन्छ माछाको बृखद्ध त्यनत नै बढी 

पाइन्छ।हाम्रो िेशमा तराई तथा नभत्री मिेश कापा मत्स्य पालनका उपयुक्त के्षत्र हुन् तसथा स्थल छनौट गिाा 

उक्त स्थानको जलिायुलाई समेत निचार गनुा पिाछ।अन्यथा पालन काया असफल हुन सक्छ। 

ङ. जनमनको बनोट 

जनमनको बनोट भन्नाले पालन स्थल आफ्नो 

िरीपररको जग्गाको तुलनामा कस्तो छ भने्न 

जानकारी निन्छ।जनमनको बनोट मानथ पोखरीको 

ननमााण खचा ननभार गनुाका साथै संचालन खचा 

समेत प्रमानित हुने गिाछ।साथै जग्गा तथा 

जलाशयको अनुपातलाई समेत प्रभानित गिाछ। 

पनहले िेखख नै होचो स्थलमा पोखरी ननमााण गिाा कम माटो काट्नु पिाछ।जसले गिाा ननमााण खचा कम 

लाग्दछ।स्लोप परेको जग्गामा पोखरी ननमााण गिाा पोखरीमा पानी भना तथा सुकाउन सनजलो हुन्छ अथाात 

खचा लागै्दन।पानी ननस्कने ठाउं नभएमा पोखरी सुकाउन पम्पको प्रयोग गनुा पिाछ।यनि पालन स्थल अग्लो 

स्थानमा छ भने पानी भना समेत पम्पको प्रयोग गनुा पिाछ।यी सबैले व्यिस्थापनलाई कनठन तथा संचालन 

खचालाई बढाउंछ।तसथा जनमनको बनोट बाढी पैरो नलागे्न, पानी सनजलै ल्याउन तथा पठाउन सनकने तथा 

कम माटो काटेरै पोखरी बनाउन सनकने खालको भएमा राम्रो हुन्छ। 

च. यातायात तथा बजार 

उत्पािनका लानग आिश्यक बसु्तहरु उत्पािन केन्द्र सम्म पुयााउनका 

लानग बाटोघाटो ननतान्त आिश्यक हुन्छ। अन्यथा अनतररक्त खचा 

(Overhead Cost) बढेर जानुका साथै व्यिस्थापन काया 

समेत ननकै कनठन हुन्छ। उत्पािनका लानग आिश्यक 

सामग्रीहरु चानहएको बखत सनजलैसंग उपलव्ि हुन सके्न 

तथा उत्पानित िसु्त सनजलैसंग नबिी हुन सके्न बजार हुनु 



ननतान्त आिश्यक हुन्छ।उत्पािन स्थलबाट बजारको िूरी जनत नै बढी हुन्छ तथा यातायातको जनत नै 

असुनििा हुन्छ फाइिाको मात्रा त्यनत नै कम हुन्छ नकनकी लागत खचा बढी लागे्न तथा उत्पानित िसु्त 

सस्तोमा नबिी गनुा पने िा बजारसम्म पठाउंिा बढी खनचालो हुन्छ।तसथा पालन स्थलको छनौट गिाा 

बाटोघाटो या यातायातको सुनििा तथा ननजक भन्दा ननजक बजार भएमा उपयुक्त माननन्छ। 

छ. निर््दयुत 

अचेलको याखिकरणको संसारमा मत्स्यपालको लानग आिश्यक पने यिहरु पररचालनमा निि्युतको 

ननयमीत आपूनता हुन जरुरी छ।यसबाट फामाको काया क्षमताको साथै उत्पािन लागत पनन तुलनात्मकरुपमा 

कम लाग्दछ। 

ज. हेरचाह र सुरक्षा 

आयोजना स्थल छनौट गिाा सकभर सामानजक 

सामञ्जस्य भएको घर ननजकको सुरनक्षत स्थानमा हुनु 

पिाछ ताकी यस्ता कायाहरुमा कम भन्दा कम खचा 

लागोस्।  

त्यसै्त, आयोजना स्थल बातािरणीय िा पयाािरनणय 

दृनिकोणले सफा स्वच्छ र प्रिुर्नरनहत, कानुनी नजरमा िैिाननक, सामानजक र सासृ्कनतक नहसाबले 

सिास्वीकाया र प्रानिनिक दृनिकोणिाट सम्भाव्य, व्यापक के्षत्र भएको हुनुपिाछ। 

व्यिसानयक मत्स्यपालनको लागी पोखरीको आकार साईज भागहरु र पोखरीको 

रेखाङ्कन 

पोखरी ननमााणको लानग स्थलको छनौट र 

जग्गाको सभे भई सकेपनछ योजनास्थलको 

प्रकृनत, ननमााण गररने पोखरीको संख्या र 

साईज अनुसार ननमााण काया मेनशनले िा 

माननसको सहायताले गररन्छ।पोखरी 

ननमााण गिाा सबैभन्दा पनहले आयोजना 

स्थलको सभे र सरसफाई एिं नचानहने 

िसु्तहरु स्थलबाट हटाईन्छ।त्यसपनछ 

पोखरीको के्षत्रफलको मानका ङ्ग 

गररन्छ।त्यसपनछ पोखरीको भागहरु 

खासगरी नडल र बमा लाईन र प्रिेश र ननकास द्वार आनिको मानका ङ्ग गररन्छ।यस प्रकार निनभन्न चरणहरु 

योजनािद्ध तिरले पार गिै पोखरीको ननमााण गररन्छ। 



पोखरी भनेको एक नननित के्षत्रमा पानी भण्डारण 

गररएको राखखएको के्षत्र हो।माछाको समू्पणा 

कृयाकलापहरु पानीमा नै हुने भएकोले पानीको 

समुनचत व्यिस्थापनमा नै मत्स्यपालनको सफलता 

र निफलता भर पिाछ पानीको समुनचत 

व्यिस्थापनको लानग मत्स्यपालन गरीएको 

पोखरीको निनभन्न भागहरुको ननकै ठुलो भूनमका 

हुन्छ।यी भागहरुको आकार प्रकार र बनािट एिं 

प्रकृनतमा नै मत्स्यपालन गरीने पोखरीको आयु ननभार रहेको हुन्छ।साथै, मत्स्यपालनको लानग ननमााण गररने 

पोखरी उिेश्य अनुसार नसफाररस गररएको स्टयाण्डडामा भयो भने, त्यस्तो पोखरीहरु सापेनक्षकरुपमा 

सुरनक्षत, व्यिस्थापन गना सनजलो हुने र ननमााण लागत कम हुनुको साथै जलाशयको उत्पािन क्षमतामा र 

स्थायीत्वमा पनन िृखद्ध हुन्छ।तसथा, पोखरी ननमााण गनुा अगानड नै ननमााणस्थलको निसृ्तत अध्ययन एिं 

निशे्लर्ण गरी पोखरी ननमााण योजना तजुामा गनुा अनत आिश्यक हुन्छ।सामान्यतया पोखरीको ननमााण हाम्रो 

अिस्थामा जाडो मनहना िा सुख्खा मनहनामा गनुापिाछ। 

मत्स्यपालनको लानग पोखरीको साईज र आकार 

मत्स्यपालनको लानग पोखरीको नननित आकार 

आयाताकार साईजको हुनु पिाछ।आयाताकार साईजमा 

चौडाई कम हुने हुाँिा र लम्बाई आिश्यकता अनुसार 

बढाईने हुिा व्यिस्थापन खचा कम लाग्छ।यद्यपी पोखरी 

ननमााण गिाा आयाताकार पोखरीभन्दा िगााकार 

पोखरीमा कम लाग्छ।पूिा पनिम लम्बाई भएको पोखरी 

व्यिसानयक मत्स्यपालनको लानग उत्तम माननन्छ 

नकनकी यस नकनसमको पोखरीमा घाम 

तुलनात्मकरुपमा बढी लाग्दछ जसले पोखरीको उत्पािकत्व बढाउछ।चौडाई बढीमा ५० मीटर भएको 

आयाताकार पोखरी मत्स्यपालनको लानग उत्तम माननन्छ। 

व्यिसानयक मत्स्यपालनमा पोखरीको साईज उिेश्य अनुरुप फरक फरक हुन्छ।बहुजानतय कापा पालनमा 

निनभन्न उिेश्य पुरा गना यसप्रकार निनभन्न साईजका पोखरीहरु हुन्छन् : 

ि.सं. पोखरीको नाम और्त गनहराई (मीटर) पोखरीको साईज (ि.मी.) कैनफयत 

१ नसारी पोखरी १.०–१.२५ १००–५००  

२ ररयररङ्ग पोखरी १.०–१.५ ५००–१०००  

३ उत्पािन पोखरी १.५–२.० ५०००–१००००  

४ माउ पोखरी १.५–२.० ४०००–५०००  

 



मत्स्यपालनको लानग पोखरीको िातािरण सनु्तलन कायम राखी बढीभन्दा बढी आम्दानी नलन पोखरीको 

संरचना ननमााणगिाा यसका संरचनाका निनभन्न भागहरुको ननमााणमा समेत ननकै ध्यान निनुपिाछ । यसबाट 

ननमााण गररएको पोखरी बनलयो भई निघाकानलनरुपमा प्रयोग गना सनकन्छ। 

पोखरीको ननमााणगिाा ध्यान निनुपने पक्षहरु : 

• प्रते्यक पोखरी एक छुटै संरचना भएकोले प्रते्यकको अलग अलग प्रिेशद्वार र ननकासद्वार हुनुपिाछ 

ताकी प्रते्यक पोखरीलाई चानहएको बेला सुकाउन र पानी भना सनकयोस्। 

• प्रते्यक पोखरीहरुद्वार प्रायः पानीको प्रिेशबाट ननकासद्वारसम्मको पानीको गनहराईमा कम्तीमा ३० 

से.मी.को फरक हुनुपिाछ। 

• पोखरीको प्रते्यक नडल ढल्कीएको हुनुपिाछ। 

• प्रते्यक पोखरीमा पानी भनाको लानग प्रिेशद्वार र पानी ननकासको लानग ननकासद्वार तथा बढी 

भएको पानी ननकासको लानग एक छुटै संरचनाको ननमााण गनुा आिश्यक ठाननन्छ। 

• पोखरीमा प्रिेश गररने पानी तथा ननकास हुने पानी छाननएर व्यिस्थापन हुनुपिाछ। 

• पोखरीको संरचनाहरु यसरी ननमााण गररनु पिाछ की पानीको आपूनता तथा ननकासीको लानग 

गुरुत्वाकर्ाण बलको प्रयोग बढीभन्दा बढी होस्। 

• पोखरीको पीि कररब २–५% ढखल्कएको हुनुपिाछ। 

 

नचत्र : पोखरीको संरचनाका भागहरु 

 

 

१. पोखरीको नडल 

पोखरीको यो भाग ननकै महत्वपूणा भाग हो जसले पोखरीमा पानी भण्डारण गना सहयोग पुरयाउछ।नडलको 

पनन िेरै भागहरु हुन्छन्।जसै्त नडलको सबैभन्दा मानथल्लो भागलाई िाउन भननन्छ।सामान्यतया िाउनको 

चौडाई २–३ मीटरको हुनुपिाछ।त्यसै्त पोखरीको नडलको नबचको भागबाट िाउन िेखी पानीको नपिको 



आिारसम्मको एक तह कररब १ मीटर चौडाई भएको भागलाई नचम्ट्याईलो माटोले खािेर ननमााण गरेमा 

नडल मजबुत हुनुको साथै नडलबाट बानहर पानी चुनहिैन।नचम्ट्टर ्याइलो माटो भएको यो भागलाई कोर टर ेन्च 

भननन्छ।नडलको बानहरी स्लोप (झुकाि िा ढखल्कएको) कररब १:१.५ र नभनत्र स्लोप १:२ हुनुपिाछ।यसले 

नडललाई मजबुती प्रिान गिाछ।नडलको उचाई पोखरीमा पानी भएको मानथल्लो सतहभन्दा कररब ०.५ 

मीटर मानथ हुनुपिाछ। 

 

 

नचत्र : पोखरी नडलको संरचना तथा बनािट 

नडलको ननमााणगिाा पोखरीमा बमालाईन ननमााणमा पनन ध्यान निनुपिाछ।यसले नडललाई मजबुती प्रिान 

गिाछ।त्यसै्त फ्री बोडा पनन पोखरीको एक भाग हो जुन भागलाई पोखरीको पानीको मानथल्लो तह िेखी 

नडलको मानथल्लो भागको बीचको खाली िूरी जहााँ पानी रहिैन सो भागलाई जनाउछ।माछामाने िा जाल 

ताने्नकायामा पनी यसको उपयोगीता हुन्छ।पोखरी नडलमा प्रयोग भएको माटोमा ढंुगा, नगटी तथा रुखहरुका 

जरा तथा अन्य नचानहिो बसु्तहरु नमनसएको हुनुहुिैन नकनकी यसले गिाा नडलको माटो राम्रोसंग खानििैन 

र ससाना नछद्रहरुको निकास हुन्छ र यसबाट पानी चुनहने सम्भािना पनन हुन्छ। 

 

२. पानीको प्रिेशि्घार 

पानीको ननयमीत आपूनताको लानग प्रते्यक पोखरीमा प्रिेशि्घारको ननमााण हुनु आिश्यक हुन्छ । पोखरीको 

एक कुनामा यसको ननमााण गना सनकन्छ । प्रायः यो पाईपको सहायताले िा मंक नकनसमको हुन्छ । 

पोखरीको अिस्था र उिेश्य अनुसार ननम्नानुसारको पानीको प्रिेशि्घार ननमााण गना सनकन्छ । प्रायः 

पोखरीको जम्मा गनहराईको िुई नतहाई गनहराईको लेभलमा पानीको प्रिेशि्घार ननमााण गररन्छ । पानीको 

प्रिेशि्घारमा अनािश्यक िसु्तहरु पस्न ननिन जालीको बन्दोिस्त हुनुपिाछ ताकी पानी पोखरीमा प्रिेश गनुा 

अगानड छाननएर आओस् । 



 

३. पानीको ननकासि्घार 

पानीको ननकासकोलानग यसको ननमााण पोखरीमा गररएको हुन्छ।प्रायः पोखरीको सिैभन्दा तल्लो पीिको 

भागको साईडमा यसको ननमााण भएको हुन्छ।पोखरीको पानी ननकास हुनु अगाडी माछाहरु पानीको 

िहािसंगै निगोस् भनी जाली लगाईएको हुन्छ।निनभन्न नकनसमका ननकासि्घारहरु ननमााण भएको हामी 

पाउछौ । 

 

 

 

 

४. इमरजेन्सी स्पाईल िे  

पोखरीमा यो संरचनाको ननमााण भएको हुनुपिाछ।ईमरजेन्सी स्पाईल िे ले बढी भएको पानी बानहर ननकाल्न 

सहयोग गिाछ।यसको ननमााण पोखरीमा कायम 

गररने पानीको मानथल्लो तहको लेभलमा गररन्छ 

ताकी त्यो लेभलभन्दा बढी पानी एक्कासी पोखरीमा 

भयो भने सो पानी आफै पोखरीबाट बानहर 

ननखस्कयोस्। 


