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लेखकीयलेखकीय

	 मत््स््यपालनले	 समदुा्यलाई	 खाद्य	 सरुक्ा, जीविकोपाज्जन	
र	कल््याण	प्रदान	गद्जछ। तालहरूको	मत््स््यपालन	एक	जविल	
प्रवरि्या	हो	र	्यो धेरै	कारकहरूद्ारा	प्रभावित हनु्छ।	मत््स््यपालन	
ब््यब्स््थापनको	उदेश््य	माछाको	फसलबाि	समाजको	कल््याण	
गनने	नै	हो।	तस्थ्ज,	प्राकृततक	जलाश्य	ज्स्तै	तालहरूबाि	ददगो	
माछाको	उत्पादन	प्राततिको	लातग	त््यसको	िातािरण	र	त््यसको	
माछाको	तबतबधताको	राम्ो	व््यि्स््थापन	गनु्ज	जरुरर	हनु्छ।
	 ्यो	 लेख	पोखराको	तालहरूमा	गररएका	ताल	 र	 ्स््थानी्य	माछाको	 संरक्ण	
त्था	उप्योग	गनने	असल	अभ््यासहरूको	नमनुा	र	विगतको	प्र्यासहरूको	अनभुिको	
आधारमा	त्यार	पाररएको	छ।	्स््थातन्य	मातनसको	सवरि्य	सहभातगतामा	प्राकृततक	
श्ोतको	 संरक्ण	 गन्जका	 लातग	 नजजकै	 रहेको	 समदुा्यबीच	 श्ोतको	 समान	 रुपले	
बाडफाड	 आि्स््यक	 हनु्छ।	 पोखरा	 उपत््यकाका	 तालहरूमा	 माछा	 संरक्ण	 र	
तालहरूको	िातािरण	व््यि्स््थापनका लातग	दईुििा	मत्स्य	व््यि्स््थापन	र	उप्योगको	
सफल	नमनुाहरू	मछुिारा	समदुा्यको	सहभागीतामा	त्यार	गरी	लाग	ुगररएको	छ।	
पोखराको	तालहरूको	माछा	संरक्ण	र	तालको	िातािरण	व््यि्स््थापनका	लातग	पवहलो	
नमूना	मत््स््य	समदुा्य	सहभागी	व््यि्स््थापन	हो	भने	दोस्ो	नमनुा	सहकारीमा	आधाररत	
मत्स्य	व््यि्स््थापन	रहेको	छ।	्यी	नमूनाहरू	मत्स्य	 तबतबधता	जोगाउन	र	माछा	
उत्पादनलाई	अझै	िवृधि	गन्ज	सफल	भएको	पवुटि	भैसकेको	छ।	व्य	नमनुाहरूको	सफल	
का्य्जन्ि्यनको	कारण	जलारी	समदुा्यको	जीविकामा	उल्लेखनी्य	सधुार	आएको	छ।	
्यो	बकुलेिमा	जैविक	विविधता	संरक्णको	लातग	गरीएको	माछापालन	व््यि्स््थापन	
अभ््यासलाई	पतन	चचा्ज	गरेको	छ,	जसको	उद्ेश््य	पोखरा	उपत््यका	तालहरूमा	ददगो	
माछाको	उत्पादन		प्रातति	हो।	्यस	लेखमा	सह्योग	गनने	सम्पूण्ज	जालारी	समदुा्य, 
ताल	संरक्णको	लातग	पहल	गनने	सरोकारिालाहरू	र		्यस	केन्द्रको	सम्पूण्ज	कम्जचारी	
प्रतत	आभार	प्रकि	गद्जछौ।

लेखकलेखक
डा.	मो.	ईकबाल	हसेुन	
िररष्ठ	बैज्ातनक	(एस.	३)
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१	.	 पषृ्ठभतूम१	.	 पषृ्ठभतूम
	 अन्त:्स््थली्य	 मत््स््यपालन	 खाद्यसरुक्ा,	 पोषण,	 मानि	 कल््याणको	 लातग	
महत्िपूण्ज	छन।्	प्राकृततक	जलाश्यहरूको	मत््स््यपालन	व््यब्स््थापन	एउिा एवककृत	
प्रवरि्या	 हो	 र	्यसको	उधिेश््य	समाजले	माछाको	फसलबाि	 पाउने	लाभमा	सधुार	
ल््याउन	ु हो	 र	 ्यो	 एउिा	 जविल	 प्रवक्या्ज	 हो।	 त्थापी	 प्राकृततक	 जलाश्यहरूको	
मत््स््यपालन	व््यब्स््थापनबाि	जीविकोपाज्जन	सधुारको	लातग	संसारका	्थपु्र	ैदेशहरूले	
मत््स््य	व््यि्स््थापन	प्रणाली	बनाउन	सफल	भएका	छन।्	बढ्दो	मानि	जनसङ््ख्यासँगै	
ताल	र	प्राकृततक	जलाश्यमा	परेको	नकरात्मक	प्रभािले	तालहरूको	मत््स््य	का्य्जहरू	
प्रभावित	भएको	छ।	मत्स्य	उद्योगको	ददगो	र	कुशलतापूि्जक	व््यि्स््थापन	र	संरक्णका	
लातग	मत््स््य	श्ोत,	श्ोत	प्र्योगकता्ज	र	पररज्स््थततकी्य	तन्त्रहरूको	बझुाई	हनु	ुजरूरी	
हनु्छ।	अन््य	देशहरूमा	सम्पततको	अतधकारमा	आधाररत	मत्स्य	व््यि्स््थापन	प्रणालीले	
मत््स््य	व््य्स््थापनमा	आशाजनक	पररणाम	देखाएको	छन।	समदुा्य-आधाररत	सहकारी	
मत्स्य	व््यब्स््थापन	सतमतत,	अतधकारमा	आधाररत	मत्स्य	व््यब्स््थापन	प्रणाली	मध््ेय	
एक	 हो,	 जसले	 हालसालै	 खास	 गरी	 विकासशील	 देशहरूमा	 आकष्जण	 प्राति	 गन्ज	
सफल	 भएको	 छ।	 लामो	 अितधको	 मत्स्य	 व््यि्स््थापन	 ्योजनामा,	 पाररज्स््थततक	
अ्थ्जशास्त्र	सवहत	पाररज्स््थततक	विचार,	उत्पादकत्ि	र	अनकुुलनको	अि्स््था	समािेश	
गनु्ज	आिश््यक	हनु्छ।	विश्वमा	मत््स््यपालनको	अतधकाँश	सम्स््याहरूको	समाधान	एक	
मात्र	सवह	उपा्य,	सह-व््यि्स््थापनको	अिधारणा	अिलम्बन	गनु्ज	नै	हो।	
	 नेपाल	माछाको	जैविक	विविधतामा	धनी	छ	र	्यहाँ	230	्स्िदेशी	माछाको	
प्रजाततहरू	पाइन्छ।	नेपालको	२४	जाती्य	समदुा्यको	जीविकोपाज्जन	माछापालनमा	
तनभ्जर	 छ।	 नेपालको	 तालहरूको	 अनमुातनत	 क्ेत्रफल	 ५,०००	 हेक्िर	 जसले	
देशको	जल	श्ोतको	०.६%	ले	ओगिेको	छ।	सन	२०१६/२०१७	मा	प्राकृततक	
जलाश्यहरूको	माछा	समात्	ेमत््स््य	गततवितध	(Capture fishery)	बाि	नेपालको	कुल	
माछा	उत्पादनमा	मात्र	२५%	्योगदान	 रहेको	 त्थ्यो।	पोखरा	उपत््यकामा	 रहेका	
नौििा	 साना-ठुला	 तालहरू	 (फेिा,	 बेगनास,	 रुपा,	 ददपाङ,	 मैदी,	 खा्स्िे,	 न््यरेुनी,			
कमलपोखरी	र	गुदेँ)	मध््ेय	फेिाताल,	बेगनासताल	त्था	रुपाताल	प्या्जिरण,	मत््स््य	
व््यिसा्य,	 तसंचाई	 त्था	 जैविक	 विविधताका	 दृवटिकोणले	 प्र्ख्यात	 छन।्	 फेिाताल	
(५२३	हेक्िर)	पोखरा	उपत््यका	का्स्कीको	सबैभन्दा	 ठुलो	ताल	हो	र	त््यसपतछ	
बेगनासताल	(३२८	हेक्िर)	र	रुपाताल	(१००	हेक्िर)	रिमसः	दोस्ो	र	तेस्ोमा	
आऊछन।्	व्य	तालहरूले	्स््थानी्य	समदुा्यहरूमा	बहउुद्ेश््यी्य	सवुिधाहरू	प्रदान	गददै	
आइरहेको	छ।	जलारर	समदुा्यका	लगभग	२००	पररिारहरू	्यी	तालहरूको	मत््स््य	
गततवितधमा	तनभ्जर	छन।्	जाल	र	बल्छछी	ज्स्तो	साधनहरूबाि	माछा	समात्	ेपोखरा	
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उपत््यका	 पोडे/जलारी	 समदुा्यको	 परम्परागत	 पेशा	 हो	 र	 ्यो	 सन	् १९६०	 देजख	
व््यापक	रूपमा	अपनाइएको	छ।
 
२.	 पोखरा	उपत््यकाका	तालहरूको	विशेषताहरू:२.	 पोखरा	उपत््यकाका	तालहरूको	विशेषताहरू:
	 पोखरा	उपत््यकाका	तालहरू	नेपालको	मध््य	भागमा	ज्स््थत	छ	(फोिो	१)।	
फेिा,	बेगनास	र	रूपातालहरू	आ-आफ्ना	भौततक	विशेषताहरूले	गदा्ज	फरक	छन।्	
फेिाताल	पोखरा	उपत््यकाको	सबैभन्दा	 ठूलो	ताल	हो	र	्यसको	जलाधार	क्ेत्रमा	
शहरी	 क्ेत्र	 पोखरा	 र	 मातनसहरूको	 बाक्लो	 जनसं्ख्या	 समाबेश	छ।	 ्यसले	 गदा्ज	
फेिाताल	दवुषत	हनेु	सम्भािना	बढी	 हनु्छ।	तलुनात्मक	रूपमा	 हेदा्ज	 बेगनासताल	
र	 रूपा	 तालहरूको	 जलाधार	 क्ेत्रमा	 कम	 जनसं्ख्या	 भएको	 ग्ामीण	 बज्स्त	 छ।	
रूपातालको	 गवहराई	कम	छ	 र	 ्य्स्को	 चौडाई	 साँघरुो	 छ।	 ्यी	 सबै	 तालहरूको	
धेरै	उप्योगहरू	छन	्ज्स्तै	मत््स््यपालन,	 तसँचाई,	प्य्जिन,	डुंगा	चलाउन	ुर	 तबजलुी	
उत्पादन।	पोखरा	उपत््यकाका	तीनििा	तालहरूको	भौततक	मापदण्डहरू	तातलका	१	
मा	र	तालको	पानीको	गणु्स्तर	मापदण्डहरू	तातलका	२	मा	प्र्स्ततु	गररएको	छ।

फोिो	१:	पोखराको	तालहरूको	नक्सा
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तातलका	१:	पोखरा	उपत््यकाका	तीनििा	तालहरूको	भौततक	मापदण्डहरू तातलका	१:	पोखरा	उपत््यकाका	तीनििा	तालहरूको	भौततक	मापदण्डहरू 

मापदण्डहरू	 फेिाताल	 बेगनासताल रुपाताल 

उचाइ समदु्र	सतह	देजख	(msl) (तम.) ७४२ ६५० ६०० 

क्ेत्रफल	(हेक्िर) ५२३ ३२८ १००

जलाधार	क्ेत्र	(बग्ज	तम.) ११० २० ३०

पानीको	गवहराई	(तम.)
उच्च
औसत	

२४.०
७.५

१०.०
६.३

६.०
३.०

पानीको आ्यतन	(घ.तम.) ३९३.२−१०५ १७९.६−१०५ ३२.५−१०५ 

पानीको	प्रिेश	खोला	 हप्जन	खोला	र	
सेदी	खोला	

्स््याङ्	खदुी	खोला	 ताल	बेंसी	खोला	

पानीको	तनकास	 फुसे्	खोला	 खदुी	खोला	 तस्स्तनी	घाि

तातलका	२:	आत्थ्जक	िष्ज	२०१६/१७मा		फेिा,	बेगनास	र		रुपातालहरूको	पानीको	तातलका	२:	आत्थ्जक	िष्ज	२०१६/१७मा		फेिा,	बेगनास	र		रुपातालहरूको	पानीको	
गणु्स्तर	गणु्स्तर	
मापदण्डहरू	 फेिाताल	 बेगनासताल	 रुपाताल	
पानीको	तापरिम	(डी.से.) १६.३-३०. १६.१-२९.५ १५.०-२९.३
घतुलत अजक्सजन	(तम.ग्ा/तल.) ७.४-८.४ ५.५-६.८ ७.७-८.६ 
वप.एच.	(pH) ६.३-८.८ ६.७-९.१ ८.३-८.७
पारदजश्जता	(तम) २.१-२.५ २.२-२.५ ०.४-०.७
क्लोरोवफल-ए	(तम.ग्ा./घ.तम.) ८.३-१०.८ ७.२-८.५ ३४.३-५२.५ 
एमोतन्यम	(तम.ग्ा./तल.)	 ०.००२-०.०१५ ०.००२-०.०१२ ०.०००२-०.०२३ 
नाइटे्ि+नाइट्ाइि	(तम.ग्ा./तल.)	 ०.०३-०.०४३ ०.०१४-०.०६७ ०.०३७-०.०६५ 
फोसफोरस	(तम.ग्ा./तल.) ०.००२-०.००६ ०.००२-०.००४ ०.००३-०.००५

क्लोरोवफल-ए	को		आधारमा	फेिातालको	ज्स््थतत	मध््यम	उत्पादनशील	(mesotrophic) 
देजख	उच्च	्उत्पादनशील	ज्स््थतत	(Eutrophic)	को	बीचमा	रहेको	पाइ्यो	भने	बेगनास	
ताल	तनम्न	उत्पादनशील	(oligotrophic)	देजख	मध््यम	उत्पादनशील	(mesotrophic) 
को	बीचको	ज्स््थततमा	हनु्छ	र	रुपाताल	उच्च	उत्पादनशीलको	(eutrophic)	अि्स््था	
रहेको	छ।
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३.	 माछापालनमा	संग्लन	प्रमखु	जाती्य	समदुा्यहरू:३.	 माछापालनमा	संग्लन	प्रमखु	जाती्य	समदुा्यहरू:
	 फेिा	र	बेगनास	तालहरूमा	प्रा्य:	पोडे/जालारी	भतन	जचतनने	परम्परागत	परुुष	
र	मवहला	मछुिाहरू	आफ्नो	जीविकोपाज्जनको	लातग	तालमा	मत््स््यपालनमा	संलग्न	
छन	्भने	रुपातालमा	पोडे/जालारी	सवहत	धेरै	जाती्य	समूहहरू	ज्स्तै	कामी,	दमाई,	
साककी,	मगर,	गरुुङ,	क्ेत्री	र	बाहनु	संलग्न	छन।्

४.	 माछा	समात्	ेसाधन४.	 माछा	समात्	ेसाधन
	 तत्यारी	जाल,	 हाते	जाल	 र	बल्छछी	जलारी	 मछुिाद्ारा	 पोखरा उपत््यकाका	
तालहरूमा	प्र्योग	गनने	म्ुख्य	प्रकारका	माछा	समात्	ेसाधनहरू	हनु।	तालबाि	माछा	
समात्को	लातग	३५०	देजख	४५०	िग्ज	 तम.	सम्मका	 तत्यारी	जाल	म्ुख्यतः	प्र्योग	
गररन्छ।

फोिो	२:	तत्यारी	जालको	प्र्योग	गरी	मवहला	र	परुुष	जलारीले	तालबाि	माछा	जझक्दै	

५.	 माछाका	प्रजाततहरूको	विविधता	र	त््यसको	उत्पादन:५.	 माछाका	प्रजाततहरूको	विविधता	र	त््यसको	उत्पादन:
५.१	 माछाका	प्रजाततहरू		
	 २०	्स्िदेशी	माछाको	प्रजाततहरू	र	६	विदेशी	माछाको	प्रजाततहरू	गरी	कुल	
२६	माछाको	प्रजाततहरू	पोखरा	उपत््यकाका	तीनििा	तालको	माछा	संकलन	त्था	
विरिी	 केन्द्रहरूबाि	 तलएको	 तथ््यांकअनसुार	 प्रमाजणत	छन।्	 पोखराको	 तालहरूमा	
पाइने	माछाका	प्रजाततहरू	तातलका	१मा	राजखएको	छ।
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तातलका	१:	पोखराको	तालहरूमा	पाइने	माछाका		प्रजाततहरूतातलका	१:	पोखराको	तालहरूमा	पाइने	माछाका		प्रजाततहरू

रि.सं.रि.सं. िैज्ातनक	नामिैज्ातनक	नाम 														्स््थानी्य	नाम														्स््थानी्य	नाम

्स्िदेशी	माछाका	प्रजातत		्स्िदेशी	माछाका	प्रजातत		
Tor putitora सहर

Neolissochilus hexagonolepis कत्ले

Cirrhinus reba रेिा

Barilius barna लाम	फगेिा

B. bola फगेिा

B. vagra फगेिा

B. bendelisis फगेिा

Puntius sarana काँडे

P. sophore तभते्/तभत्ा

P. titius तभते्/तभत्ा

P. ticto तभते्/तभत्ा

Cirrhinus mrigala नैनी

Catla catla भाकुर

Labeo rohita रोहु

Mastacembelus armatus चचु्चे	बाम

Xenentodon cancila ढंुगे	बाम

Clarias batrachus मागरु

Mystus bleekeri जुंगे

Channa orientalis/ C. gachua भोवि

Channa punctatus भोवि

विदेशी	माछाका	प्रजाततविदेशी	माछाका	प्रजातत
Hypothalmichthys nobilis तबगहेड	काप्ज

Hypothalmichthys molitrix तसल्भर	काप्ज

Ctenopharyngodon idella ग्ास	काप्ज

Cyprinus carpio कमन	काप्ज

Clarias gariepinus अफ्ीकन	्मागरु

Oreochromis niloticus नाइल	विलावप्या
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फोिो	३:	माछा	संकलन	त्था	विरिी	केन्द्र,	बेगनासताल		

५.२	 तालहरूको	माछा	उत्पादनमा	माछाका	प्रजाततहरूको	्योगदान	५.२	 तालहरूको	माछा	उत्पादनमा	माछाका	प्रजाततहरूको	्योगदान	
	 आ.ि.	सन	्२०१६/१७	मा	पोखराका	तीनििा	तालहरूबाि	प्राति	गररएका	
कुल	माछाहरूको	उत्पादन	११८.५	मेवट्क	िन	त्थ्यो	(फोिो	४)।	मौसम	अनसुार	
तालहरूबाि	समाततएका	माछाहरूको	तथ््यांकअनसुार	जाडो	मवहनाहरूमा	उच्चतम	माछा	
सङ्कलन	भएको	त्थ्यो।	प्रत््ेयक	तालको	कुल	समाततएका	माछाहरूको	तथ््यांकअनसुार	
माछा	प्रजाततहरूको	्योगदान	फरक	फरक	त्थ्यो।	विदेशी	माछा	प्रजाततको	प्रततशत	
्योगदान	 ्स्िदेशी	 प्रजाततको	 भन्दा	 धेरै	 त्थ्यो।	 फेिा,	 बेगनास	 र	 रुपा	 तालहरूमा	
विदेशी	 माछाको	 ्योगदान	 कुल	 समाततएको	 माछामा	 रिमसः	 ८८.९,	 ७८.९	 र	
८६.१	 प्रततशत	 त्थ्यो	 भने	 ्स्िदेशी	 माछाको	 ्योगदान	 सोवह	 तालहरूमा	 रिमसः	
११.१,	21.१	र	१३.९	प्रततशत	त्थ्यो।	कुल	समाततएको	विदेशी	माछामा	नाइल	
विलावप्या	प्रजाततको	माछा	एक	मात्र	प्रमखु	प्रजातत	छ,	जसको	्योगदान	फेिाताल,	
बेगनासताल	र	रुपातालमा	रिमशः	७१.३%	५१.९%	र	४२.८%	पाइएको	छ।	
्यो	तालहरूमा	अवहले	नाइल	विलावप्या	्स््थावपत	भईसकेको	छ।	विलवप्याको	विजशटि	
अनकूुलन	 क्मताका	 कारण	 व्य	 तालहरूमा	 ्यसको	 जनसं्ख्या	 र	 उत्पादन	 बढेको	
छ।	्यी	तालहरूमा	अन््य	प्रमखु	जिदेशी	प्रजाततहरूमा	तबगहेड	काप्ज,	तसल्िर	काप्ज,	



–. 7 .–

कमन	काप्ज	र	ग्ास	काप्जको	उत्पादनमा	्योगदान	रहेका	छन।	्स्िदेशी	प्रजाततहरू	
मध््ेय	फेिा	र	बेगनास	तालहरूमा	तभते्माछाको	्योगदान	सबैभन्दा	बढी	त्थ्यो	जबवक	
रुपातालमा	समाततएका	माछाहरूमा	 नैनीको	 सं्ख्या	 धेरै	 पाइएको	छ।	अा.ि.	सन	्
२०१६/१७	 मा	 फेिाताल,	 बेगनासताल	 र	 रुपातालहरूको	 उत्पादकति	रिमशः	
१३२.१	वक.ग्ा./हे.,	३४.८	वक.ग्ा./हे,	४८९.१	वक.ग्ा./हे	त्थ्यो	(फोिो	५)।	
माछाको	उत्पादकतिमा	सीधै	 तालको	मतललोपन	 (ट्ौवफक)	 ज्स््थततसँग	सम्बजन्धत	
हनु्छन।	रुपातालको	पानीको	गणु्स्तर	सबैभन्दा	उत्पादक	रहेको	छ	भने	त््यसलाई	
पछ्ाउदै	फेिाताल	र	त््यसपतछ	बेगनासताल	रहेको	छ।

 

फोिो	४:	पोखराको	तालहरूको	माछाको	उत्पादन	(मे.िन)
 

फोिो	:	५.	पोखराको	तालहरूको	माछाको	उत्पाकत्ि	(वकलोग्ाम/हेक्िर)



–. 8 .–

६.	 तालहरूको	बाताबरण	र	माछाको		जैविक	विविधतामा		असर	गनने	कारकहरू		६.	 तालहरूको	बाताबरण	र	माछाको		जैविक	विविधतामा		असर	गनने	कारकहरू		

	 तालहरूको	 बाताबरण	 र	 माछाको	 जैविक	 विविधतामा	 असर	 गनने	 म्ुख्य		

कारकहरूको	 रूपमा:	 गैरकानूनी	 माछा	 मानने,	 जल	 प्रदूषण,	 तसल्िेसन,	 माछाको	

बास्स््थानको	 क्तत,	 द्रतु	 ्यटु्ोवफकेशन,	 विदेशी	 माछा,	 सघन	 कृवष	 प्रणाली,	 ताल	

क्ेत्रको	संकुचन	र	अततरिमण,	विकास	का्य्जहरू	(सडक	र	पलु	तनमा्जण)	र	जलकुम्भी	

पवहचान	गररएको	छ।	्यी	कारकहरूले	गदा्ज,	्यी	तालहरूमा	मत््स््यपालन	गततवितधहरू	

नकारात्मक	 रूपमा	 प्रभावित	 भएका	 छन।्	 पानीको	 गणु्स्तर,	 क्ेत्रफल,	 माछाको	

बास्स््थान,	प्रजनन	्र	भरुा	हकु्ज ने	्स््थल	र	प्राकृततक	आहारा	(फाईिोप्लाणङ्गिन	र	

जपु्लाणङ्गिन)	उपलब्धतामा	समेतमा	नकारात्मक	असर	परेको	छ।		

	 जलारी	समदुा्यका	अनसुार	अिैध	माछा	मानने	वितध,	्ेथतग्एको	ि्स्त	ुर	माछा	

प्रजनन	र	नतस्जङ	्स््थलको	नोक्सानी	नै	प्रमखु	कारक	हनु।्	्स्िदेशी	माछा	प्रजाततको	

प्रजननको	सम्यमा	अिैध	माछा	मानने	वितधहरूमा:	विष,	वि्स्फोि	र	तबजलुीको	प्र्योग	

समािेश	छ,	जसले	्स्िदेशी	माछाको	सं्ख्या	घिेको	छ।	प्रजननको	सम्यमा	सहर	

र	कत्ले	माछाको	माऊ	नै	मातनसहरूले	समात्	ेगररएको	जानकारी	प्राति	भईरहेको	

छ	र		्यसले	गदा्ज	माछाले	प्रजनन	्गन्ज	पाउदैन	र	्यी	माछाहरूको	सं्ख्या	तालहरूमा	

ददनानदुदन	घट्दै	छन।्	

	 फेिातालको	खपौदीका	कततप्य	क्ेत्र	अझै	पतन	माछा	प्रजननकोलातग	उपलब्ध	

छन	्तर	्यी	तालहरूमा	अतधकांश	प्रजनन	र	नस्जरी	्स््थल	कम	हदैु	आएको	छ।	पोखरा	

उपत््यका	नेपालको	सबैभन्दा	बढी	िषा्ज	हनेु	क्ेत्रहरू	मध््ेय	एक	हो,	जसले	प्राकृततक	

प्रकोपहरू	ज्स्तै	पवहरो,	भ-ूक््य	तनम्त््याउँछ	र	जलाधार	क्ेत्रहरूबाि	फोहोरहरू	नदीहरू	

िा	नालाहरू	माफ्ज त	तालहरूमा	परु्	्याउने	गद्जछ।	फेिातालको	वपंजडा	माछापालनमा	

माछाको	 िवृधि	स्ुस्त	भएको	जलारी	 समदुा्यले	जनाएको	छ।	 फेिातालमा	 विषाल	ु

फाइिोप्ल््याङ्किनको	मात्रामा	िवृधि	हुँदा	माछाको	आहारा	उपलब्धतामा	समेत	असर	

परेको	छ।	्यो	पतन	अनमुान	गररएको	छ	वक,	वपंजडाको	बावहर	नाइल	विलावप्याको	

उपज्स््थततका	कारण	 वपंजडाको	माछाहरूको	लातग	आहारा	उपलब्धता	कम	भएको	

छ।	नाइल	विलावप्या	सन	्२००३	मा	पवहलो	पिक	माछा	संकलन	केन्द्रमा	प्राति	

भएको	त्थ्यो	र	त््यसपतछ	्यसको	तालहरूको	समाततएको	माछाको	तथ््यांकमा	तनरन्तर	

बढेको	पाइएको	छ।	 विलावप्या	एक	पिक	्स््थावपत	भएपतछ,	 ततनीहरूको	प्रश्स्त	

प्रजनन	क्मताका	कारण	्यो	माछालाइ	पूण्ज	रूपमा	उन्मूलन	गन्ज	धेरै	गाह्ो	छ।	
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	 पोखराको	 उपत््यकाका	 तालहरूको	 जलाधार	 क्ेत्रमा	 धान,	 मकै,	 कोदो	 र	

तरकारी	 खेतीका	 लातग	 ठूलो	 मात्रामा	 रसा्यतनक	 मल	 र	 विषादीको	 तीव्र	 रूपमा	

प्र्योग	भइरहेका	छन	्र	्यसको	अिशेष	खोलाले	बगाएर	तालहरूमा	परु्	्याउने	गद्जछ।	

फेिातालको	 पानीमा	अत््यातधक	 प्रदषुणका	कारण	्यस	तालका	माछामा	 मक्ज रीको	

मात्रा	बढेपतछ	्स््थानी्य	जनता	िा	उपभोक्ाको	्स्िा्स्थ््यमा	गम्भीर	असर	पन्ज	सक्ने	

बताइएको	छ	सा्ैथ	्यस	तालको	माछाको	मांसपेशीमा	डीडीिी	(DDT)	र	एन्डोसल्फान	

सल्फेिको	मेिाबोलाइि	पतन	ररपोि्ज	गररएको	छ।

	 हरेक	िष्ज	फेिाताल	िरपरको	िषा्जतको	फोहोर	बोकेर	आएको	पानीले	फेिाताल	

धतमलो	बन्े	गरेको	छ।	फेिातालको		छेउछाउका	क्ेत्रहरूमा	ग्ामीण	सडक	तनमा्जण,	

मात्थल्लो	 र	 तल्लो	 भेगमा	 अनजुचत	 र	 अनपु्यकु्	 भतूम	 प्र्योग	 ज्स्ता	 मानिजन््य	

गततवितधहरू	 र	जलाधार	क्ेत्रबाि	 भ-ूक््यको	 पररणाम	 ्स्िरूप	 हाल	 फेिा	 तालको	

क्ेत्रफल	बावष्जक	दईु	हेक्िरको	दरले	घट्दै	गएको	छ।	तसल्िेिेशन	बहािका	कारण	

आगामी	११०	देजख	३४५	िष्जमा	फेिातालको	८०	प्रततशत	पानीको	भण्डारण	क्मता	

गमु्ने	प्रक्ेपण	गररएको	छ।	पोखरा	उपत््यकाका	तालहरूमा	अततरिमण,	तसल्िेसन,	

प्रदूषण	 र	 विदेशी	 प्रजाततहरूको	 अनातधकृत	 प्रिेशका	 कारण	 तालको	 िातािारण	

व््य्स््थापनमा	 व््यापक	 चनुौतीहरू	 भइरहेका	 छन।्	 सन	् १९९५	 मा	 फेिातालको	

क्ेत्रफल	५२३	हेक्िर	रहेको	र	अवहले	घिेर	४११	मातै्र	भएको	छ।	त््यसैगरी,	रुपा	

तालको	क्ेत्रफल	पतन	१२८	हेक्िरबाि	घिेर	१०७	हेक्िरमा	झरेको	छ।	फेिा	

र	रुपा	तालहरूको	क्ेत्रफल	घट्दै	गएको	र	ततनीहरूको	गवहराईमा	कमी	आउनकुो	

कारण	अवहले	माछापालनका	लातग	तालहरूको	िहन	गनने	क्मता	घिेको	छ	र	्यसले	

ददगो	मत््स््य	उत्पादनमा	प्रत््यक्	असर	पाननेछ।	

	 फेिातालको	 वपंजडामा	 माछापालन	 प्रभावित	 भएको	 छ।	 फेिातालमा	 सन	्

२०११	को	तलुनामा	२०१८	मा	वपंजडामा	माछापालन	८३	प्रततशतले	घिेको	छ।	

पौवटिक	तत्िले	भररपूण्ज	नगरपातलकाको	ढल	तालमा	तमतसएपतछ	फेिातालको	पानीको	

गणु्स्तर	्थप	्यटु्ोवफक	भएको	छ।	्यद्यवप,	आउिलेि	नजजकै	बाँध	तनमा्जणको	कारण	

बेगनासतालको	गवहराई	बढेको	छ,	जसको	कारण	्यो	ताल	सफा	हनु्छ	र	तबतभन्	

मौसममा	 ओतलगोट्ोवफकदेजख	 मेसोट्ोवफकसम्म	 हनु्छन।	 बेगनासतालको	 पानीको	

गणु्स्तरमा	आएको	पररित्जनका	कारण	माछाको	प्राकृततक	आहारमा	कमी	आएका	

छन	््यसैले	सन	्२०११	 देजख	२०१८	सम्म	 बेगनासतालमा	 वपंजडाहरूको	 सं्ख्या	
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८८	प्रततशतले	घिेको	छ।	रुपातालको	पानी	पतन	्यटु्ोवफक	बनेको	छ	र	ओभरिन्ज	

(तालको	पातन	तलदेजख	मात्थ	तमतसने	प्रवरि्या)	रिममा	माछाको	मतृ््य	ुहनेु	गरेको	छ।	

	 जल	कुम्भी	विशेष	गरी	िषा्जको	मौसममा	चाँडै	्यी	तालहरूमा	फैतलने	गद्जछ।	

फेिा	र	बेगनास	तालहरूमा	झण्डै	२५	देजख	६०	प्रततशत	तालको	सतह	जल	कुम्भीले	

ढाकेको	हनु्छ।	्यसले	माछा	मानने	का्य्जहरू	(ज्स्तै	तत्यारी	जाल	सञ्ालन),	डङु्गाबाि	

्यात्रा	गन्ज	र	तालको	सौन्द्य्जलाई	पतन	असर	गछ्ज।	्यस	िन्स्पततको	द्रतु	अप्रत््याजशत	

िवृधिलाई	तन्यन्त्रण	गन्ज	्स््थानी्य	सरकारी	का्या्जल्यहरू	(ज्स्तै	नगरपातलका,	जजल्ला	

कृवष	का्या्जल्यहरू)	बाि	ठूलो	जनशजक्	(जलारी	मछुिारा)	र	पैसा	खच्ज	भइरहेको	

छ।	

	 पोखरा	उपत््यकाका	तालहरूबाि	नाइल	विलावप्याको	उत्पादन	बढेको	पाइएको	

छ।	हालसाल	बेगनासताल	संकलन	केन्द्रबाि	तलईएको	तथ््यांकमा	 तभत्ा	Puntius 

sarana	र	कत्ले	Neolissochilus hexagonolepis	माछाहरू	भेविएको	छैन।	फेिा	र	

रुपातालहरूबाि	माछा	समाततएको	तथ््याङ्कमा	कत्ले	र	सहर	माछाहरूको	सं्ख्या	कम	

हुँदै	गएको	देजखएको	छ।

 

७.	 नकारात्मक	प्रभािहरू	कम	गनने	उपा्यहरू	७.	 नकारात्मक	प्रभािहरू	कम	गनने	उपा्यहरू	

	 ्स््थानी्य	माछा	 विविधतालाई	अक्ुण	राख्न	र	 ददगो	माछापालन	का्यम	राख्न	

उप्यकु्	रणनीतत	र	समन्ि्यात्मक	दृवटिकोण	र	कानूनको	का्या्जन्ि्यनद्ारा	पवहचान	

गररएका	कारकहरूको	प्रभािलाई	न््ूयनीकरण	गन्ज	आिश््यक	छ।	्स््थानी्य	सरकार	

र	माछा	मानने	समदुा्यसँग	समन्ि्य	गरी	जनचेतनाको	विकास	गरी	अिैध	माछा	मानने	

वितधलाई	तनरुत्सावहत	गनु्जपछ्ज।	माछाको	प्रजाततको	प्रजनन	्गनने	क्ेत्रलाई	पनु्स््था्जवपत	

गरी	संरजक्त	क्ेत्र	घोषणा	गररनपुछ्ज।	प्रजनन	मौसममा	म्ुख्यत्या	नदद-ताल	संगममा	

प्रजनन	्स््थलको	तन्यतमत	अनगुमन	गरी	राख्न	ुपद्जछ।

	 तालहरूको	 जलाधार	 क्ेत्रहरूमा	 िन्स्पततमा	 सधुार	 र	 सधुाररएको	 कृवष	

अभ््यासहरू	अनकूुलन	गरेर	पवहरो	तन्यन्त्रण	गनु्जपछ्ज।	तालहरूको	पानीमा	फोहोरको	

भार	कम	गन्ज	नहरको	ददशा-पररित्जन,	छेक्ने	बाँधको	तनमा्जण	र	संरचनाहरू	का्यम	

राखेर	 र	 ताल	 वकनारको	 इको-जोन	 जनमा्जणको	 सह्याताले	 प्रिेश्स््थलको	 पातनमा	

फोहोरको	भार	कम	गन्ज	सवकन्छ।	तालहरूमा	फोहोर	पातन	िा	ढल	तसधा	प्रिेश	

तनषधे	गरेर	र	फोहोर	प्रशोधन	केन्द्रहरूमा	पूि्ज	उपचार	सतुनजचित	गरेर	शहरी	प्रदूषण	
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तालहरूमा	प्रिेश	हनुबाि	तन्यन्त्रण	गन्ज	सवकन्छ।	तालको	्थप	भ-ूक््यलाई	तन्यन्त्रण	
गन्ज	सडकको	 वकनारमा	बा्यो	इजन्जतन्यररङ	र	 डे्नेज	प्रणालीको	अतनिा्य्ज	 व््यि्स््था	
गररनपुछ्ज।	तालको	 संकुचनलाई	कम	गन्ज	पवहरो	 तन्यन्त्रण	र	प्रिेशमा	अिरोध	र	
त्थतग्ने	व््य्स््थापन	गरी	तालको	संकुचनलाई	लाइ	रोक्न	सवकन्छ।		
	 जलकुम्भी	हातैले	हिाउने	काम	धेरै	श्म	लाग्ने	र	महँगो	छ।	त््यसकारण	
्य्स्को	जैविक	तन्यन्त्रणका	लातग	खपिे	वकराहरूको	Neochetina eichhorniae and 

N. bruchi	को	 प्र्योग	प्या्जिरण	अनकूुल	उपा्य	हनु	सक्छ।	पोखरा	उपत््यकाका	
तालहरूबाि	 जल	् कुम्भी	 हिाउने	 व््यि्स््थापनको	 लागत	 घिाउन	 जल	् कुम्भीको	
सम्भावित	 प्र्योगलाई	 प्रिधि्जन	 गनु्जपछ्ज।	 धेरै	 अध््य्यनहरूले	 देखाएको	छ	 वक	जल	
कुम्भीका	 वितभन्	 उप्योगहरू	 छन	् ज्स्तै	 फाइिो	 उपचार,	 कागज,	 जैविक	 मल,	
बा्योग््यास	उत्पादन,	जैविक	इन्धन,	तरिकेि,	फाइबर	र	पशकुो	चारा	इत््यादी।	

८.	 ्स्िदेशी	माछा	प्रजातत	संरक्णको	प्र्यास८.	 ्स्िदेशी	माछा	प्रजातत	संरक्णको	प्र्यास
	 तालहरूमा	्स्िदेशी	माछा	प्रजातत	संरक्णको	र	उत्पादनको	राम्ो	व््यि्स््थापनका	
लातग	मत््स््य	अनसुन्धान	केन्द्र,	पोखराको	सह्योगमा	जलारी	मत््स््यपालन	समदुा्यले	
मत््स््य	व््यिसा्यी	सतमतत	र	मत््स््य	सहकारी	गठन	गरेका	छन।्	मत््स््य	अनसुन्धान	
केन्द्र,	पोखराको	प्रावितधक	सह्योगमा	्स््थानी्य	प्रजाततको	संरक्णका	लातग	उनीहरूलाई	
सचेत	 गराइएको	 छन।्	 ्स्िदेशी	 माछा	 संरक्णको	 अतभ्यानमा	 जलारी	 समदुा्यका	
मवहला	 समूहलाई	 माछा	 संरक्णका	 लातग	 प्रजनन	 ्स््थलमा	 तनगरानी	 गन्ज	 लगाई	
पररचालन	गररएको	छ।	जल	कुम्भी	तन्यन्त्रणको	लातग	जलारी	समदुा्यले	हरेक	िष्ज	
हातबाि	जल	 कुम्भी	 तनकाल्ने	काम	 तनरन्तर	गददै	आएका	छन।्	 वितभन्	 संरजक्त	
्स््थानमा	होतड्जङ	बोड्ज	राख्न	ेर	तसमसार	ददिसका	अिसरमा	मत््स््य	अनसुन्धान	केन्द्र,	
पोखराले	गरेको	 ्स्िदेशी	माछा	 संरक्णको	अतभ्यानले	 ्स््थानी्य	माछाको	प्रजाततको	
संरक्णमा	जनचेतना	अतभिवृधिमा	्योगदान	परु्	्याएको	छ।	मत््स््य	अनसुन्धान	केन्द्र	
पोखराले	्स्िदेसी	माछाको	घलेलकुरण	गरी	पर-्स््थान	संरक्ण	गरी	्स्िदेशी	माछाको	
लोप	हनेु	खतराबाि	बचाएको	छ।	मत््स््य	अनसुन्धान	केन्द्र	पोखराले	सहर,	गददी,	
कत्ले,	माछाहरूलाई	प्रजनन	्	गन्ज	सफल	भइसकेका	छन।्	्यी	तालहरूमा	्स्िदेशी	
माछा	 सं्ख्या	बढाउनको	लातग	मत््स््य	अनसुन्धान	 केन्द्र,	 बेगनास,	 पोखराका	सा्ैथ	
मत््स््य	व््यिसा्यी	सतमतत	र	सहकारीले	प्रत््ेयक	िष्ज	्स्िदेशी	माछा	प्रजातत	सहर,	रोह,ु	

नैनी,	कत्ला	र	गददीको	ठुलो	भरुा	छाड्ने	गरेका	छन।्
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९.	 तालको	व््य्स््थापन,	रै्थाने	माछाको	संरक्ण	र	उप्योगको	सफल	नमनुाहरू	९.	 तालको	व््य्स््थापन,	रै्थाने	माछाको	संरक्ण	र	उप्योगको	सफल	नमनुाहरू	

९.१	 नमूना	(क):	फेिा	र	बेगनास	तालहरूमा	सहभागी	माछापालन	व््यि्स््थापन

९.१.१	मत््स््य	व््यिसा्यी	सतमततहरूको	गठन	र	भतूमका

	 सहभातगतामलुक मत््स््य सह-व््यि्स््थापनका विविध पक्हरूमा छलफल गनने,	

तन्य्जण प्रकृ्यामा सहभातगता का्य्जरिमहरूलाई र व््यि्स््थापनका का्य्जरिमहरूलाई 

समूदा्यको तहबाि का्या्जन्ि्यन गराउने उद्ेश््यले ्स््थानी्य मत््स््य व््यिसा्य संग 

सरोकार राख्न ेसमूदा्य र खास गरी जलारी समूदा्यलाई संगदठत गराउन सन ्१९९० 

दशकको शरुुततर ताल विशेषका सतमततहरू िैधातनक रूपमा ्स््थापना भए।	फेिा	

र	 बेगनास	 तालहरूमा	 सहभागी	 मत््स््यपालन	 व््यि्स््थापनका	 लातग	 जलारी	 मछुिा	

समदुा्यलाई	मत््स््य	व््यिसा्यी	सतमततहरू:	बेगनास	मत््स््य	ब््यबसा्यी	(BFEC),	फेिा	

मत््स््य	व््यिसा्यी	सतमत	(PFEC)	गठन	गरा्जई	आबधि	गराइ्यो	।	

 ्यी	मछुिारा	समूहलाई	्स्िदेशी	माछाका	प्रजाततहरूको	संरक्ण	र	माछापालन	

श्ोतहरूको	 बवुधिमानी	 उप्योग	 गन्जकालागी	 मत््स््य	 अनसुन्धान	 केन्द्र	 पोखराले	

सचेतनामूलक	त्ातलम	प्रदान	गरी	संिेदनशील	बनाइ्यो।	जलारी	समदुा्यको	मवहला	

समूह	 माछापछेु्	 मवहला	 समहु	 (MWG),	 फेिा,	 वपपल	 मवहला	 समहु	 (PWG),	

बेगनासलाई	 ्स्िदेशी	 माछाको	 संरक्णका	लातग	 प्रजनन	् गनने	 सम्यमा	 प्रजनन	गनने	

्स््थानको	तनगरानी	गन्जका	लातग	पररचालन	गराइ्यो।	्स्िदेशी	माछाका	भरुाहरूलाई	

बचाउन	र	्स्िदेशी	माछाहरूका	प्रजाततहरूलाई	जोजखमबाि	बचाऊन,	तत्यारी	जाल	

(Gill net)	को	आखाको	आकार	 सीमा	 र	 प्र्योगको	 सम्य	 सीमा	 तोवकएको	छ।	

मत््स््य	 व््यिसा्यी	सतमततका	सद्स््यहरूले	अिैध	माछा	मानने	आएका	मान्छेहरूलाई	

लखेट्ने	 र	 प्रसाशनलाई	 सजुम्पने	का्य्जहरू	 गरी	 अिैध	 माछा	 माननेबाि	 तनरुत्सावहत	

गनने	का्य्ज	गरररहेका	छन।्	मत््स््य	ब््यबसा्यी	सतमततहरूले	तालहरूको	सर-सफाई	र		

तालसंरक्णको	लातग	सरोकारिालाहरूलाई	ज्ापन	पत्रहरू	ददई	पहल	गन्ज	अनरुोध	गनने	

गरेका	छन।्	

९.१.२	तालहरूमा सहभातगतामूलक मत््स््य व््यि्स््थापन९.१.२	तालहरूमा सहभातगतामूलक मत््स््य व््यि्स््थापन

	 तालहरूमा सहभातगतामूलक मत््स््य व््यि्स््थापनमा मूल सरोकारिालाका रुपमा 

जलारी कृषक समूह	त्था सरकारी सं्स््थाहरू	(मत््स््य अनसुन्धान केन्द्र त्था कृवष 

विकास का्या्जल्यहरू)	रहेका छन।् तर समदुा्यको वहतको लातग काम गनने केवह 

सं्स््थाहरू ज्स्तै तलिड्ज,	सीड फाउन्डेसन,	्स्िरुप नेपाल,	िल्ड्ज तभजन,	ला्यन्स क्लि, 
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जली्य िन्स्पतत तन्यन्त्रण, वपंजडा र जाल सामाग्ी उपलब्ध गराउने आदद काममा 

संलग्न रहेका छन।्	

	 मातसक रूपमा ताल तबशेषका सतमततहरूले तमविङ आ्योजना गद्जछन।् धेरै 

जसो  तमविङहरूमा म्ुख्य छलफलका मदु्ाहरू मत््स््य व््यि्स््थापन सम्बन्धी नीतत, 

तन्यम, जाल र माछा चोरीबाि उत्पन् द्न्द/सम्स््यामा व््यि्स््थापन,	ऋण भकू्ानी,	

जली्य िन्स्पतत तन्यन्त्रणका उपा्यहरू,	माछा भरूाको व््यि्स््थापन,	तालको िातािरण 

सूधारको लातग आत्थ्जक स्ोत जिुाउने त्था संरक्णका ्थालनीहरू	हनु्छन। तमविङमा 

मत््स््य	अनसुन्धान र प्रसार सं्स््थाहरूबाि प्राति सूचनाको जानकारी गराईन्छ। कुनै 

विष्यमा  तमविङमा िुङ्गो लागेन भने समझदारी तनमा्जण र तछनोफानोका लातग मत््स््य 

अनसुन्धान केन्द्रमा ल््याउने गद्जछन।्	

	 मत््स््य अनसुन्धान केन्द्रले सम्य	सम्यमा	सरोकारिालाहरूसँग	तमविङ्ग संचालन 

गद्जछ।	्यस	तमविङ्ग प्रवितध विकास,	सामान््य प्रसारका सूचनाहरूका बारेमा छलफल 

हनु्छ। तत्कालीन आिश््यकता पूतत्ज र सम्स््या तनराकरण,	ज्स्तै माछाको माग भन्दा 

आपूतत्ज बवढ भएको अि्स््थामा बजार व््यि्स््थापन,	 विविध सिनेक्णहरू त्था न्या 

प्रवितध सम्बन्धी तातलम आददका लातग आकज्स्मक तमविङ पतन संचालन गररन्छ।

९.१.३	माछा	जैविक	विविधता	संरक्ण	र	ताल	िातािरण	व््यि्स््थापन:९.१.३	माछा	जैविक	विविधता	संरक्ण	र	ताल	िातािरण	व््यि्स््थापन:

	 मत््स््य	 अनसुन्धान	 केन्द्र	 (म.अ.के.)	 बेगनास,	 पाेखराले	 ्स्िदेशी	 प्रजाततको	

माछाको	संरक्ण	गन्ज	र	माछा	जैविक	विविधताको	अतत	दोहन	हनुबाि	रोक्नको	लातग	

पोखरा	उपत््यकाका	तालहरूमा	माछा	संरक्णको	क्ेत्र	पवहचान	गरी	सीमांकन	गरी	माछा	

मान्जको	लातग	मनाही	क्ेत्र	घोवषत	गररएको	छ।	्यस	केन्द्रले	तालको	उत्पादनशील	

ज्स््थतत	्थाहा	पाउन	र	्यसको	्थप	व््यि्स््थापन	्योजना	बनाउन	प्रत््ेयक	तालहरूबाि	

पानीको	 गणु्स्तरको	मातसक	अनगुमन	गररन्छ।	्यस	 केन्द्रले	 पानीको	गणु्स्तर	 र	

प्रत््ेयक	तालको	जलाधार	क्ेत्रमा	भएको	मानि	गततवितधहरूको	सिनेक्णको	आधारमा	

ताल	िातािरण	व््यि्स््थापन	्योजना	आितधक	रूपमा	त्यार	गरी	सरोकारिालाहरूको	

(तालसँग	सम्बजन्धत	्स््थानी्य	सरकार,	अन्तरा्जव्रि्य	सरकारी	का्या्जल्यहरू,	सरकारी	

का्या्जल्यहरू,	माछापालन	समदुा्य	आदद)	 बैठकमा	जागरूकताको	लातग	जानकारी	

ददने	गररएको	छ।	जलारी	समदुा्यबाि	जलकंुभी	फैलािि	रोकन	र	ताल	सफा	गन्ज	

प्रत््ेयक	िष्ज	जलकुम्भीलाई	हातैले	हिाउने	का्य्ज	भईराखेको	छ।	
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	 म.अ	.	केन्द्र	बेगनासले	जलारी	समदुा्यकाे	सहभाजगतामा	प्रत््ेयक	िष्ज	तालको	

िातािरण	र	माछा	विविधता	संरक्णको	महत्िबारे	जनतालाई	सचेत	गराउन	तसमसार	

ददिसका	अिसरमा	्स्िदेशी	माछा	संरक्ण	अतभ्यान	सञ्ालन	गरररहेका	छन।्	म.अ.	

केन्द्र	बेगनासले	जनचेतनाका	लातग	ताल	र	तालको	खोलाको	वितभन्	संरजक्त	क्ेत्रमा	

होतड्जङ	बोड्जहरू	राखेकाे	छ।	्स््थानी्य	जनतालाई	माछाको	प्रजातत	संरक्ण	र	ताल	

िातािरण	 संरक्ण	 बारे	 सचेतनाका	 लातग	 पम्प्लेि	 ज्स्ता	 जनचेतनामूलक	 सामग्ी	

म.अ.	 केन्द्र	 बेगनासले	 तनरन्तर	 वितरण	 गद्जछ।	 माछा	 तालबाि	 भाग्न	 नददनकाे	

लाजग	तालहरूको	पानी	तनकासमा	ग््याल्भेनाइज्ड	आइरन	नेि	ज्स्रिन	जडान	गररएको	

छ।	तालको	िातािरण	संरक्ण	र	माछाको	जैविक	विविधता	का्यम	गन्जको	लातग	

उपा्य	खोज्न	तालसँग	सम्बजन्धत	सरोकारिालाहरू	(्स््थानी्य	सरकार,	आईएनजीओ,	

गैरसरकारी	 सं्स््थाहरू,	 सरकारी	 का्या्जल्यहरू,	 मत््स््यपालन	 समदुा्य	 आदद)	 सँग	

पिकपिक	बैठकहरू	गरी	समाधन	खोजज	लाग	ुगररने	गररन्छन।्

९.१.४	माछाको	जनसं्ख्या	पनु्स््था्जपन	९.१.४	माछाको	जनसं्ख्या	पनु्स््था्जपन	

 म.अ	.	केन्द्र	बेगनासले	जलारी	समदुा्यकाे	सहभाजगतामा	प्रत््ेयक	तालमा	माछा	

विरिीवितरण	गनने	 ठाउँबाि	 दैतनक	माछा	समाततएको	अनगुमन	 र	अतभलेख	 रेकड्ज	

जलने	गरेकाे	छ	र	त््यसैको	आधारमा	कुन	जातको	माछा	कतत	छोड्ने	्योजना	त्यार	

हनु्छ।	्स्िदेशी	माछा	प्रजाततको	जनसं्ख्या	िवृधि	गन्ज	हरेक	िष्ज	माछाको	भरुा	छातडने	

गररन्छ।	माछाको	जनसं्ख्या	पनु्स््था्जपनको	लातग,	्स्िदेशी	माछाका	प्रजाततहरू	फेिा,	

बेगनास	र	रुपातालका	लातग रिमशः	५००-६००	प्रतत	 हेक्िर;	१०००-१५००	

प्रतत	हेक्िर;	१५००-२०००	प्रतत	हेक्िरको	दरमा	तालहरूमा	माछाको	भरुा	(फ्ाई	

साइज)	छोतडने	गररन्छ।	माछा	प्रजाततको	जनसं्ख्या	पनु्स््था्जपनको	लातग	प्र्योग	हनेु	

देशी	माछा	प्रजाततहरू:	सहर	(Tor putitora),	रोह	ु(Labeo rohita),	नैनी	(Cirrhinus 

mrigala),	भाकुर	(Catla catla) र	गददी	(Labeo dero) हाे।	्यसले	गदा्ज	्स्िदेशी	माछा	

प्रजाततको	जनसं्ख्या	पनु्स््था्जपनमा	िवृधि	भएको	पाइएकाे	छ।

	 ्यसको	अततररक्,	्यी	तालहरूमा	तबगहेड	काप्ज	(Aris ticthys nobilis),	तसल्भर	

काप्ज	 (Hypophthalmichthys molitrix),	 ग्ास	काप्ज	 (Ctenopharyngodon idella) र	

कमन		काप्ज (Common carp)	छातडने	गररन्छ।
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९.२	नमूना	(ख):	मत््स््य	समदुा्यमा	आधाररत	सहकारीमत््स््य	व््यि्स््थापन९.२	नमूना	(ख):	मत््स््य	समदुा्यमा	आधाररत	सहकारीमत््स््य	व््यि्स््थापन

	 सन	्१९९९	सम्म	रुपाताल	जीण्ज	अि्स््थामा	 त्थ्यो	 र	झारपातले	्यतत	 धेरै	

अततरिमण	गरेको	त्थ्यो	वक	डङु्गा	चलाउन	पतन	सम्भि	त्थएन	र	मत््स््यपालनमा	तनकै	

ह्ास	आएको	 त्थ्यो।	 ्यी	 सम्स््याहरूलाई	 समाधान	 गन्ज	 मत््स््य	 अनसुन्धान	 केन्द्र,	
बेगनासको	प्रावितधक	सह्योगमा	तालको	वकनारमा	बसोबास	गनने	्स््थानी्य	गाँउिासीहरू	
तमलेर	सन	्२००२	मा	रुपाताल	पनु्स््था्जपना	त्था	मत््स््यपालन	सहकारी	सं्स््था	तल.	
को	्स््थापना	गरेको	त्थ्यो।	्यो	सहकारीको	प्रमखु	लक्ष्य	समदुा्यको	कल््याणका	लातग	
तालको	माछा	संरक्ण,	व््यि्स््थापन	र	अतभिवृधि	गनु्ज	त्थ्यो।	डबेुको	िन्स्पतत	तन्यन्त्रण	
गन्जको	लातग	ग्ासकाप्ज	(Ctenopharyngodon idella),	उखेतलएको	डबेुको	तबरुिाको	
लागी	 कमन	काप्ज	 (Cyprinus carpio) र	 प्लांकिन	 ब्लमु	 तन्यन्त्रण	 गन्ज	 तसल्भर	
(Hypophthalmichthys molitrix) र	तबगहेड	काप्ज	 (Aris ticthys nobilis)	को	प्र्योग	
गरी	जैविकवितध	अपनाई	ताललाई	सफा	गररएको	त्थए।	तालको	तनकासिाि	माछा	
बगेर	जाने	रोकनको	तालको	तनकासमा	जालीको	घेरा	लगाईएको	त्थ्यो।	मान्छेको	
प्र्योग	 गरी,	 नचावहने	 तबरुिा	 उखेलाएर	 तालको	 सर-सफाई	 गरी	 जीण्ज	 तालको	
व््यि्स््थापन	गररएको	त्थ्यो।	ताल	सफा	भ्यो,	पनु्स््था्जपना	भ्यो	र	माछाको	उत्पादन	
बढ्ो।	्यसरी	्स््थानी्य	समदुा्यले	पानी,	ताल	र	्यससँग	सम्बजन्धत	श्ोतको	महत्िबारे	
्थप	चेतना	पाएका	छन।्	वित्ी्य	श्ोतका	लातग	तन्यतमत	माछा	छाड्ने	का्य्जरिमको	
सा्थमा	माछा	समात्	े	र	विरिी	गनने	का्य्ज	भईरहेको	छ।	आम्दानीको	१५%	ताल	
संरक्णमा	प्र्योग	गद्जछ।
	 ्यो	मत््स््य	सहकारीका	सद्स््यहरूलाई	िावष्जक	रूपमा	नाफा	बाँडफाँड	गददै	आएको	
छ।	३२९	सद्स््य	मातै्रबाि	सरुु	भएको	सहकारी	अवहले	८४०	सद्स््यमा	पगेुको	
छ।	्यो	मत््स््य	सहकारीले	माछाको	भरुा	उत्पादन	गरी	रुपातालमा	छाड्नको	लातग	
आफ्नै	ह्ाचरी	र	नस्जरीको	्स््थापना	गरेको	छ।	सहकारीले	अवहले	वितभन्	गैरसरकारी	
सं्स््था	र	आईएनजीओ,	सरकारी	का्या्जल्यसँग	समन्ि्य	गरी	रुपाताल	व््यि्स््थापनका	
लातग	मन्त्राल्य	र	्योजना	आ्योगलाई	समन्ि्य	गरेर	भ-ूक््य	व््यि्स््थापनको	पहल	
गरररहेको	छ।	्यो	मत््स््य	सहकारीले	माछा	उत्पादन	दोब्बर	बनाउन	माछापालन	
व््यिसा्य	 ्योजना	 तजु्जमा	 गरेको	 छ	 भने	 तालमा	 बाँध	 बनाएर	 तालको	 गवहराई	
बढाउने	्योजना	छ।	सहकारीले	रुपातालका	माछा	त्था	अन््य	जली्य	जीि	त्था	
िन्स्पतत	त्था	जीिजन्तकुो	जैविक	विविधता	संरक्णमा	सघाउ	परु््याउँछ	र	समाजको	
वहतमा	(्स्कुललाइ	सह्योग,	गररब	विधा्थथीलाई	सह्योग)	काम	गछ्जन।	रूपातालमा	
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पाररज्स््थततक	का्य्ज	र	आत्थ्जक	रूपमा	लाभदा्यक	मत््स््यपालन	पनु्स््था्जपना	गन्ज	सवकने	
मत््स््य	सहकारी	व््यि्स््थापन	दृवटिकोण,	विश्वका	अन््य	तालहरूमा	लागू	गन्जको	लातग	

प्या्जिरण	मैत्री	उत्कृ्स्ि	नमनुा	हो।

फोिो	६.	रुपातालबाि	समाततएको	माछा	

उपसंहार	उपसंहार	

	 तालहरूमा	 मत््स््यपालन	 र	 संरक्णको	 व््यि्स््थापनको	 लातग	 ्यस	 सम्बन्धी	

जानकारीको	अद्याितधक	हनुको	लातग,	माछाको	जनसं्ख्याको,	समाततएका	माछाको	

प्रजाततहरू	र	सं्ख्या,	तालको	िातािारण	अध््य्यनहरूको	तनरन्तर	र	तन्यतमत	अनगुमन	

र	 तथ््याङ्क	 संकलन	 गनु्जपछ्ज।	 प्राकृततक	जलाश्यहरूमा	 विदेशी	 माछाको	 प्रिेश	 र	

फैलाििलाई	 तन्यन्त्रण	गन्जको	लातग,	जहाँ	 विदेशी	माछाको	चावहं	अवहले	फैलािि	

भएको	छैन,	त््य्स्ता	प्राकृजतक	जलाश््यहरूलाई	विदेशी	माछाको	प्रिेश	हनु्बाि	रोक	

लगाउन	ुपद्जछ।	

	 माछापालनका	असर	गनने	कारकहरूलाई	उप्यकु्	नीतत,	रणनीतत	र	कानूनद्ारा	

तन्यमन	गनु्जपछ्ज	।	वितभन्	सरोकारिालाहरूलाई	समािेश	गरी	छाता	सं्स््थाको	(Umbrella 

ins titution)	गठन	गरी	तालको	राम्ो	व््यि्स््थापन	गदा्ज	्यसले	मत््स््यपालन	मात्र	होइन	



–. 17 .–

प्य्जिन	क्ेत्रलाई	पतन	मद्त	गन्ज	सक्छ।	

	 प्राकृततक	तालहरूमा	माछा	विनोद	गनने	प्य्जिनको	पूिा्जधारको	तनमा्जण	गनु्जपद्जछ	

्यसले		माछा	मानने	समदुा्यलाई	्थप	आ्य	आज्जन	गन्ज	र	उनीहरूको	जीविकोपाज्जनमा	

मद्त	पगु्न	सक्छ	र	्यसले	तालहरूबाि	माछा	उत्पादनमा	कमी	आउने	जोजखमलाई	कम	

गननेछ।	अवहले	माछा	विनोद	गनने	प्य्जिनको	प्रिध्जन	अन्तरा्जव्रि्य	र	विश्वव््यापी	चासोको	

विष्य	भएको	छ।	वकनकी	माछा	विनोद	गनने	प्य्जिनले	गररब	मछुिारालाई	प्रश्स्त	

रोजगारी	र	आम्दानीको	अिसर	प्रदान	गननेछ।	प्य्जिनमा	आधाररत	मनोरञ्जनात्मक	

मत््स््यपालनलाई	प्रिधि्जन	गनु्ज	 भनेको	माछा	 विनोद	गनने	 प्य्जिन	माफ्ज त	परम्परागत	

माछा	माननेहरूलाई	जीविकाका	अन््य	विकल्पहरू	उपलब्ध	गराएर	माछा	संरक्णको	

लातग	एक	सरुक्ात्मक	दृवटिकोणको	अिलम्बन	गराउन	ुहो।	

	 पोखरा	उपत््यकाका	 तालहरूमा	मत््स््यपालन	 व््यि्स््थापनका	लातग	 विगतका	

प्र्यासहरूलाई	तनरन्तरता	ददई	बदतलँदो	पररप्रके्ष्यमा	व््यि्स््थापन	गनु्जपछ्ज	।	मत््स््यपालन		

र	 ताल	 व््यि्स््थापन	 रणनीततहरूलाई	 ्स््थानी्य	 समदुा्यको	 संलग्नतामा	 सरकारी	

तनका्यबाि	लागू	गनु्ज	्यस	सन्दभ्जमा	उत्म	विकल्प	हनु	सक्छ।	
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सहर, Tor putitora (B)

ढंुगे बाम Xenentodon cancila (D)चचु्चे	बाम Mas tacembelus armatus (C)

रोहु, Labeo rohita (A)

भित्ा Puntius sophore ( F)

फोिो:	पोखराको	तालमा	पाइने	केवह	्स्िदेशी	माछाको	प्रजाततहरू:
रोह	ु(A),	 सहर		(B),	 चचु्चे	बाम	(C),	 ढंुगे	बाम	(D),	 तभता	(E),
तभता	( F),	 तभता	(G),	 जुंगे	(H),	 रेिा	(I),	 फगेिा	(J),
भोवि	(K). 

भित्ा Puntius ticto  (E)

फगेटा Barilius barna (J)

जुंगे  Mys tus bleekeri (H)भित्ा Danio devario (G)

रेवा Cirrhinus reba (I)

िोटट Channa punctatus (K)
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