बाढी र डुवानबाट परे को असरलाई न्यूनीकरण गनन मत्स्य कृषक/व्यवसायीहरुले अपनाउनु पने उपायहरु
हालैको अववरल वषानले दे शका तराई क्षेत्र लगायत ववभिन्न िागमा आएको बाढी, डुवान, कटान एवं पवहरोको कारण
धनजन र अन्य कृवष क्षेत्र लगायत माछा र माछा पोखरीमा व्यापक क्षभत पुगक
े ो अव्था छ।
क) क्षभतका प्रकृभतहरु ववभिन्न ररपोटनहरुबाट तपभसल अनुसार रहेको पाईएको छ।
१

पोखरीहरुमा आवश्यकता िन्दा बढी पानी िररएको।

२

पोखरीको भडल ित्सकेको र कभतपय पोखरी नै ित्सकेको।

३

माउ माछा, िुरा माछा एवं खाने माछा बगेर गएको।

४

पोखरीमा वहलो र धभमलो पानी पसेको।

५

कभतपय मत्स्य ह्याचरीका सं रचनाहरु र नसनरी पोखरी ित्सकेको।

ख) माछा पोखरीमा बाढी पसेपभछ पोखरी तथा माछामा पनन सक्ने प्रिाव/असरहरु भनम्न हुन सक्छन्१

पोखरीको भडल वा पोखरी नै ित्सकन सक्ने।

२

पोखरीमा ्टक माछाहरु बगेर जान सक्ने।

३

पोखरीमा बाढीको वहलो धभमलो पानी पसी माछाको श्वास-प्रश्वास प्रविया अवरोध िई माछा मनन समेत
सक्ने।

४

माछालाई चोटपटक लागी रोग लाग्न सक्ने।

५

धभमलो पानी तथा बादलका कारण अक्क्सजनको कमी िएर माछालाई प्रभतकूल अव्था िई माछा मनन
समेत सक्ने।

६

मरे को माछा वा अन्य जीवजन्तु सडे गले र पानी दुवषत िई हाभनकारक ग्यास (एमोभनया आदद) को मात्रा
बढी िई माछालाई नकारात्समक असर वा मनन समेत सक्ने।

७

जङ्गली माछा र अन्य प्रभतपक्क्ष जीवहरु पोखरीमा प्रवेश गरी पालनमा रहेको माछालाई नकरात्समक असर
पानन सक्ने।

८

पोखरीमा प्राकृभतक आहारको मात्रामा एक्कासी कमी आउन सक्ने।

९

नयााँ बनेका पोखरीका भडलहरु राम्ररी दह्रो (Compact) नहुने हुाँदा ित्सकन सक्ने सं िावना बढी हुन।
े

ग) बाढी पश्चात (Post Flood) को अव्थामा मत्स्य पालक कृषक/व्यवसायीहरुले माछा पालनमा तत्सकालका
लाभग गनुन पने व्यव्थापकीय उपाय/कायनहरु
१

पोखरीमा पानीको ्तर ओिरफ्लो हुने अव्था िए वा पानीको वहाव हुने पोखरीको भडलमा माछाको साईज
िन्दा सानो मेश साईज िएको जालीले वा ्थानीय ्तरमा उपलब्ध हुने सामग्री (बााँस, खर आदद) बाट
छे कबार बनाई पोखरीको भडलमा घेरा हाली वा सं िव िएसम्म तत्सकाल भडल ममनत गरी माछा बग्नबाट
जोगाउने।

२

एक्कासी पोखरीको पानीको सतह घटाए पोखरीको भडलको भित्री िाग िक्त्सकई भडलमा क्षभत हुन सक्ने हुाँदा
सक्शन पाईपबाट साईफन गरे र वा पम्प सेट/मोटरबाट पानी भब्तारै घटाउने।

३

पानीको प्रवेशद्वार र भनकासद्वारमा जाली राखी दुरु्त पाने।

४

पानीको धभमलोपन घटाउन उपलव्धताको आधारमा भनम्न रसायनहरुको प्रयोग गने।
•

वफटवकरी (आल्मुभनयम सल्फेट) १० भम.ग्रा.

प्रभत भलटर पानीको दरले भमसाउने (प्रभत कट्ठा

३.५ के.जी.)।
वा
•

घर पोत्ने च ुना १५-20 के.जी. प्रभत कट्ठा।

५

क््थभत सामान्य िई पोखरीको वातावरण अनुकूल नहुञ्जल
े दाना नददने।

६

माछालाई सुरक्क्षत ्थानमा सानुप
न ने वा वविी गनुन पने अव्था बाहेक माछालाई तनाव ददने वा चलाउने
काम नगने।

७

ाँ ा पोखरीको पानीलाई एररएटर वा अन्य उपायबाट चलायमान
पानीमा अक्सजनको कमी हुन सक्ने हुद
ाँ ा भडललाई पानीको अभधक दवाव नददने।
गराउने तर हालको अव्थामा भडल कमजोर िएको हुद

८

पोखरीमा जङ्गली माछा तथा प्रभतपक्षी जीवहरुको प्रकोप अरु समयको िन्दा बढी हुन सक्ने िएकोले
प्रभतपक्षी जीवहरुको प्रकोपबाट माछा जोगाउन ्थानीय ्तरको उपायहरु अपनाउने।

९

बाढीले पुरै ित्सकेका पोखरी बाहेकका पानी िररिराउ िएर ओिरफ्लो िई माछा बगेका पोखरीमा समेत
माछा रहने गरे को ववगतका अनुिवबाट थाहा िएकोले क््थभत सामान्य िएपभछ जाल तानी आफ्नो पोखरीमा
रहेका माछा यवकन गने।

१० अभनकालमा बीउ जोगाउने िनाईलाई ्मरण गदै सं िव िएका उपाय अपनाई माछा िुराको व्यव्था गने र
सकेसम्म ठू लो साईजको िुरा पोखरीमा ्टक गने।
११ मरे र भबग्रेको माछालाई भबिी ववतरण र उपिोग नगने। त्सय्ता माछा सुरक्क्षत ्थानमा गवहरो खाडल
खनी गाड्ने।
१२ नक्जकका मत्स्य प्राववभधक वा सम्बक्न्धत भनकाय (मत्स्य ववकास भनदे शनालय, मत्स्य ववकास केन्र,
क्जल्ला कृवष ववकास कायानलय, ्थानीय तह) मा सम्पकन गरी आवश्यक प्राववभधक जानकारी भलने र
आफ्नो क्षभतको वववरण जानकारी गराउने।

घ) आगामी ददनमा मत्स्य कृषक/व्यवसायीहरुले बाढी लगायतका जोक्खमलाई न्यूनीकरण गरी मत्स्य पालन
व्यवसायमा अपनाउनु पने अन्य उपाय/कायनहरु
१ माछा र सम्बक्न्धत सं रचनाको अभनवायन बीमा गने।
२ माछा पोखरी भनमानणका लाभग ्थल छनौट (Site Selection) गदान प्राववभधक भसफाररश अनुसार
गने।
३ भडल, प्रवेशद्वार, भनकासद्वार, गवहराई, ्लोप लगायतका प्राववभधक मापदण्ड पुरा गरी पोखरी भनमानण
गने।

