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                                                               रा��य मत्स्य �वकास नी�त, २०७९ 
 

१. प�ृभ�ूम 

नेपाल भौगो�लक �व�वधता, हावापानीमा �विश�ता र जलसर्ोतमा सम्प� भएको देश हो। कृ�ष क्षेतर्को 
व�ृ�मा �वगत केह� समयदेिख मह�वपूणर् योगदान �दन सक्ने सम्भा�वत उपक्षेतर्को रूपमा  मत्स्यपालन 
रहेको छ। उपयोगमा नआएका पर्ाकृ�तक सर्ोत साधनको पर्योग, अमूल्य जल�य जीवहरूको संरक्षण र 
सम्ब�र्न तथा मत्स्यपालनमा नवीनतम पर्�व�धको �वकासले मानव शर�रलाई अ�त आवश्यक पन� पोषक 
तत्वहरूको आपू�तर्मा मह�वपूणर् भ�ूमका �नवार्ह गनर् सक्दछ। देशका �व�भ� भौगो�लक क्षेतर्हरूमा 
फस्टाउन सक्ने व्यावसा�यक मत्स्यपालनको �वकास र �वस्तार गर� पोषण सरुक्षाको साथै पयर्टन, 

रोजगार�, आयात पर्�तस्थापन र �नयार्तमा व�ृ� गद� �दगो �वकास लक्ष्य हा�सल गन� �दशामा यो क्षेतर्ले 
योगदान �दन सक्दछ।  

नेपालको सं�वधानको �नद�शक �स�ान्तअनरुूप स्वतन्तर् र सम�ृ अथर्तन्तर्को �वकास गन� राज्यको 
उ�ेश्य तथा राज्यका अथर्, उ�ोग र वािणज्य, कृ�ष र भ�ूमसधुार, �वकाससम्बन्धी नी�त तथा पर्ाकृ�तक 
सर्ोतसाधनको संरक्षण, सम्ब�र्न र उपयोगसम्बन्धी नी�तलाई मत्स्य क्षेतर्को �वकासमा आत्मसात गद� 
देशको अथर्तन्तर्लाई सदुृढ गनर् यस नी�तको योगदान हनुे देिखन्छ। जल�य जै�वक �व�वधताको 
संरक्षणले परम्परागत रूपमा अभ्यास भइरहेको मत्स्य उत्पादन पर्णाल�लाई अझ बढ� उत्पादनमखुी 
बनाई �तनलाई कर्मशः व्यावसा�यक एकाइको रूपमा �वकास गनर् सहयोग गन� हनुाले उत्पादन व�ृ� 
र जै�वक �व�वधताको संरक्षण एक आपसका पर्�तस्पध� होइनन।् कृ�ष �वकास रणनी�तले कृ�ष क्षेतर्को 
समगर् �वकासका ला�ग पर्ाकृ�तक सर्ोतको संरक्षण र समिुचत उपयोगसमेतमा जोड �दई कृ�ष उत्पादनको 
व्यवसायीकरण, यािन्तर्क�करण र �व�वधीकरण गर� यस क्षेतर्लाई पर्�तस्पध� र नाफामूलक बनाउने 
�दशामा मागर्दशर्न गरेको छ । मत्स्य क्षेतर्मासमेत यो रणनी�तबमोिजमका सधुारहरू गद� पर्�त व्यि� 
तथा पर्�त एकाइ क्षेतर्फलमा तलुनात्मक रूपमा बढ� लाभ आजर्न भई ज�मन तथा शर्�मक दबैुको 
उत्पादकत्वमा व�ृ� हनुे आशा गनर् स�कन्छ। यसर� “सम�ृ नेपाल, सखुी नेपाल�” को प�रकल्पनालाई 
साकार पानर्समेत मत्स्य क्षेतर्ले ठुलो योगदान परु् याउने छ।  

२. �वगतका पर्यासहरू  

माछालगायतका जल�य जीवहरू परापूवर्कालदेिख नै मानवको आहारको रूपमा पर्�स� रहेका छन।् 
जलाशय व�रप�र माछा समाती जी�वकोपाजर्न गन� समदुायको उल्लेख्य उपिस्थ�तलाई यसको पर्माणको 
रूपमा �लन स�कन्छ। मत्स्यपालनको मह�वलाई दृ��गत गद� �व.सं. २००३ मा कृ�ष प�रषद्अन्तगर्त 
मत्स्यपालन एकाइको गठन गर� नेपालमा मत्स्यपालनको शरुुवात ग�रएको �थयो। यसैगर� राज्य�ारा 

नेपाल सरकार, मिन्तर्पररषद्को �म�त २०७9/०5/27 को �नणर्यानसुार 
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जलचरहरूको मह�वलाई मध्यनजर गद� �व.सं. २०१७ मा जलचर संरक्षण ऐन लाग ुग�रएको �थयो। 
�व.सं. २०१७ मा जल�य जीवको संरक्षणको दा�यत्व पर्दान गन� संस्थागत पर्बन्ध ग�रएकोमा �व.सं. 
२०२३ देिख २०२९ सम्म मत्स्यपालन �वभागको नेततृ्वमा मत्स्यसम्बन्धी कायर् स�ालनमा �थए। 
तत्प�ात ् मत्स्य क्षेतर्का सरकार� संरचनाहरू कृ�ष �वभागअन्तगर्त रहेकोमा मलुकुको स�ीय 
संरचनाअनसुार �व.सं. 2075 सालदेिख यी संरचनाहरू पश ुसेवा �वभागअन्तगर्त रहने व्यवस्था ग�रएको 
छ ।  

मत्स्यपालनको �वकास र �वस्तारका ला�ग �व�भ� अन्तरार्��य संघ संस्थाहरूको उल्लेख्य भ�ूमका 
रहेको छ। ती �नकायहरूसमेतको सहयोगमा पोखर�मा �मिशर्त तथा एक�कृत मत्स्यपालन, तालमा 
�पजँडा मत्स्यपालन, रेन्वो टर्ाउट मत्स्यपालनलगायतका पर्�व�धहरूको �वकास भएका छन।् �व.स. 
२०५५ देिख पश ुस्वास्थ्य तथा पश ुसेवा ऐन, २०५५ बमोिजम मत्स्य बीज उत्पादन तथा आयात 
�नयमनका कायर् हुँदै आएको छ। नेपाल कृ�ष अनसुन्धान प�रषद्ले कृषकको आवश्यकताअनरुूप 
पर्�व�धको �वकास तथा अनसुन्धान गर� नेपालका �व�भ� भौगो�लक क्षेतर्को हावापानी अनकूुल मत्स्य 
पर्�व�धको �वकास गनर् अहम ्भ�ूमका खेलेको छ।  

३. वतर्मान िस्थ�त  

नेपालको जलक्षेतर्को रूपमा रहेका नद�, घोल, ताल, धाप, �सँिचत धानखेत, नहर, पोखर�, �रजभ्वार्यर 
आ�दले देशको क�रब ५.३ पर्�तशत भाग ओगटेको छ। क�रब ४ लाख घर प�रवार पर्ाकृ�तक 
जलाशयहरूबाट माछा समाती जी�वकोपाजर्न ग�ररहेका छन ्भने यस्ता जलाशयबाट क�रब २१ हजार 
मे�टर्क टन माछा  उत्पादन भई देशको अथर्तन्तर्मा झण्डै वा�षर्क १३ अबर् बराबरको योगदान 
प�ुगरहेको छ।  

मत्स्य क्षेतर्को समगर् �वकास तथा �वस्तार गनर् मत्स्य �वकास तथा पर्सारका कायर्कर्महरू नेपालको 
सं�वधानले तोकेको कायर्क्षतेर् तथा अ�धकारबमोिजम स�, पर्देश र स्थानीय तहले स�ालन ग�ररहेका 
छन।् पर्देशस्तरका मत्स्य �वकास केन्दर्हरू तथा भेटे�रनर� अस्पताल तथा पश ुसेवा �वज्ञ केन्दर् र 
स्थानीय तहमा पश ु �वकास शाखामाफर् त मत्स्य �वकासका कायर्कर्महरू स�ालन भइरहेका छन।् 
मत्स्य क्षेतर्को �वकासका ला�ग जनशि� उत्पादन, अध्ययन, अनसुन्धान तथा पर्�व�ध �वकासका 
कायर्मा �व�भ� �व��व�ालय तथा नेपाल कृ�ष अनसुन्धान प�रषद् संलग्न छन।् केह� समय प�हलेदेिख 
नेपालकै �व��व�ालयहरूमा स्नातक  तहदेिख नै मत्स्य �वज्ञानको अध्ययनसमेत शरुु ग�रएको छ। 
पर्ा�व�धक िशक्षा तथा व्यावसा�यक ता�लम प�रषद्�ारा मत्स्य �वज्ञानको क्षेतर्मा मध्यमस्तरको जनशि� 
उत्पादन गन� कायर् थालनी भएको छ। मत्स्यपालनको क्षेतर्मा कायर् गन� क्षेतर्ीय स�ाल ‘नेटवकर्  फर 
एक्वाकल्चर सेण्टर इन ए�सया प्यासे�फक’ मा नेपालसमेत आब� भई मत्स्य पर्ा�व�धकहरूको क्षमता 
अ�भव�ृ� तथा अन्तरार्��य समन्वय र सहकायर्का कायर्मा केह� सहजता पर्ा� भएको छ।  
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४. अवसर, समस्या तथा चनुौती 
 
४.१ अवसर 

नेपालको सं�वधानले गणुस्तरय�ु खा�मा उपभो�ाको पहुँचका साथै उपभो�ाहरूलाई गणुस्तर�य 
खा� वस्त ुउपलब्ध गराउने �वषयलाई मौ�लक हकको रूपमा पर्त्याभतू गरेको सन्दभर्मा पोषणय�ु 
खा� उपलब्ध गराउन ुराज्यको पर्मखु दा�यत्व रहेको छ।  

जनसङ्ख्या र  नाग�रकको कर्यशि�मा व�ृ� भइरहेको र स्वास्थ्य तथा खानपानसम्बन्धी जनचेतना 
बढ्दै गएकोले माछाको माग �दनान�ुदन बढ्दै गएको छ। जल�य जै�वक �व�वधताले धनी रहेको 
नेपालका नद� नालामा हालसम्म २३६ पर्जा�तका माछाहरू प�हचान भएका छन ्। यसमध्ये १६ 
पर्जा�तका माछाहरू नेपालको जल�य वातावरणमा मातर् पाइने भएकाले यस्ता पर्जा�तहरू जल�य 
पयर्टनको दृ��कोणले मह�वपूणर् छन।् हालसम्म प�हचान भएका पर्जा�तहरूमध्ये ११ पर्जा�तका 
माछाहरूमा कृ�तर्म पर्जननको अभ्यास सफल र सम्भाव्यताको आधारमा व्यावसा�यक पालनका ला�ग 
पर्व�र्न गनर् उपय�ु रहेको पाइएको छ। २३ पर्जा�तका माछाहरू आगामी �दनमा व्यावसा�यक 
पालनमा ल्याउन स�कने भएकोले जातीय �व�वधीकरण गर� व्यावसा�यक मत्स्यपालनको क्षेतर्लाई थप 
�वस्तार गनर् स�कन ेसम्भावना रहेको छ। यस्ता स्थानीय पर्जा�तका माछाहरूको अन्तरार्��य बजारमा 
पर्व�र्न गर� वैदेिशक मदुर्ा आजर्न गनर् स�कने अवसर रहेको छ । 
 

४.२ समस्या तथा चनुौती 
(क) कम उत्पादन र उत्पादकत्वः नेपालको मत्स्य क्षेतर्को उत्पादकत्व �छमेक� मलुकुको तलुनामा 

न्यून रहेको छ। नेपाल जलसर्ोतमा धनी देश भएप�न त्यसको साहैर् न्यून अंश मातर् 
मत्स्यपालनमा उपयोग ग�रएको कारण समगर् उत्पादन यथोिचत रूपमा बढ्न सकेको छैन। 
अनसुन्धानबाट उपय�ु पर्�व�ध �वकास भई सोको �वस्तार र उपयोग गन� �वषयमा कम 
पर्ाथ�मकता �दइएको र उपलब्ध पर्�व�धहरूको पर्योगसमेत कम भएकोले उत्पादकत्व कम 
छ। मत्स्य व्यवसायलाई आवश्यक पन� प�रमाणमा मत्स्यबीज देश�भतैर् उत्पादन तथा �वतरण 
गनर् नस�कएकोले उ�त न�को आपू�तर्बाट उत्पादकत्व बढाउन बाधा पगेुको छ। 

(ख) आयातको �नरन्तरताः माछा तथा मत्स्यजन्य खा� वस्तकुो ब�ढरहेको मागको तलुनामा 
उत्पादन कम भएको कारण उल्लेखनीय प�रमाणमा ती वस्तहुरू आयात भइरहेका छन।् 
कृ�षका �व�भ� बाल�हरूको व्यावसा�यक उत्पादनमा पर्योग हनुे �व�तुको महशलुमा कृ�ष 
�मटरको स�ुवधा रहेको तर मत्स्यपालन व्यवसायलाई उ�ोग समूहमा रािखएकोले सो स�ुवधा 
पर्ा� भएको छैन र त्यसकारण माछाको उत्पादन लागत बढेको छ। मत्स्य क्षेतर्मा अनदुान, 
उपकरण र दानाजस्ता उत्पादन सामगर्ीमा कम सह�ुलयतलगायतका कारण �छमेक� मलुकुको 
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तलुनामा उत्पादन लागत बढ्न गएको छ। माछापालन, मत्स्य पर्शोधन, प्याकेिजङँ र गणुस्तर 
व्यवस्थापनमा पर्�व�धको कम पर्योग, सावर्ज�नक लगानीमा न्यूनता र �नजी लगानीलाई उिचत 
पर्ोत्साहन �दन नसकेकोले अन्य मलुकुको तलुनामा यो क्षेतर् पर्�तस्पध� हनु सकेको छैन। 
त्यसले गदार् नेपाल� कृषक र व्यवसायीहरूलाई यस क्षेतर्पर्�त आक�षर्त गर� लगानी पर्ोत्साहन 
गनर् क�ठनाइ परेको छ। नेपाल� बजारमा माग भएका र �वदेशमा उत्पादन हनुे खाने माछा, 
माछाको सकुुट�, सौन्दयर् माछा, क्यान �फसलगायत अन्य मत्स्यजन्य पदाथर् उत्पादनमा 
�व�व�धकरण गनर् नसकेकोले ती वस्तहुरूमा अन्य मलुकुमै भर पनुर्परेको छ।  

(ग) माछापालनमा आिशर्त जनताहरूको जी�वकोपाजर्नमा चनुौती: जनसङ्ख्या व�ृ�, पर्ाकृ�तक 
सर्ोतहरूमा अवािञ्छत अ�तकर्मण, माछा मान� कायर्मा गलत अभ्यास तथा जलवायू प�रवतर्नको 
कारण जल�य तथा मत्स्य जै�वक �व�वधता कर्मशः न� हुँदै जाने जोिखम बढेको । साथै, जल 
तथा जल�य जीवमा आिशर्त समदुाय जस्तैः माझी, मलाह, बोटे, जलार� आ�दको क्षमता �वकास 
र उनीहरूको पेसामा सहजीकरणका ला�ग उिचत सेवा/टेवा �दने कायर् गनर् स�कएको छैन। 

त्यसकारण जी�वकोपाजर्न र पोषणको ला�ग मत्स्यजन्य पेसामा आिशर्त �वप� सीमान्तकृत 
समदुायको जीवन क�कर हुँदै गएको छ।  

(घ) उपय�ु बजार संयन्तर्को अभावः साना, मझौला तथा ठुला मत्स्यपालक कृषकको ला�ग 
उत्पादन सामगर्ीको आपू�तर् र माछाको �वकर्� �वतरण गन� व्यविस्थत बजार र �तनको संयन्तर् 
स्था�पत नहनुाले कृषक र उपभो�ा दवैु पक्ष माछाको उपलब्धता, मूल्य र गणुस्तरमा मकार्मा 
परेका छन।्  

(ङ) रोगको पर्कोपः मत्स्य उत्पादनमा जै�वक सरुक्षा र रोगको उपचार गन� सेवा पर्दायक कम 
भएकोले उत्पादनमा हर्ास आउने गरेको छ र यसले स्वच्छ मत्स्य उत्पादन गनर् बाधा पारेको 
छ।  

(च) कमजोर जनशि� र संस्थागत क्षमताः मत्स्यसम्बन्धी पेसामा थोरै मातर् कृषक व्यवसायी 
संलग्न रहेका बेलामा व्यवस्था ग�रएका जनशि�ले दर्तु ग�तमा �वकास भइरहेको हालको 
मत्स्य क्षेतर्को माग र आवश्यकतालाई सम्बोधन गनर्सक्ने अवस्था छैन। मत्स्य व्यवसायको 
पर्ब�र्न, कृषकलाई सेवा/टेवा पर्दान, बजार तथा समगर् मत्स्य शङृ् खलाको गणुस्तर �नयमन 
गन� संस्थागत संरचना र क्षमता अपयार्� छ।  

यी सबै समस्या तथा चनुौतीहरूलाई सम्बोधन गन� �वषयमा नी�तगत मागर्िचतर्को अभावका 
कारण मत्स्य क्षेतर्का योजना, कायर्कर्म तजुर्मा, काननुी पर्बन्ध र संरचना �नमार्णमा स्प�ता 
आउन सकेको छैन। जसले गदार् समगर् कृ�ष पर्णाल�मा तीवर् �वकासको सम्भावना भएको 
मत्स्य क्षेतर्को क्षमतालाई सह� उपयोग गनर् स�कएको छैन।   
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५. नी�तको आवश्यकता  

आम नाग�रकको पोषणय�ु आहारमा�थको पहुँचमा व�ृ� गनुर् राज्यको दा�यत्व भएको सन्दभर्मा 
मत्स्यजन्य उत्पादन व�ृ� गर� गणुस्तर�य पर्ो�टन र सूक्ष्म पोषण तत्वहरूको उपलब्धता स�ुनि�त गनर् 
मत्स्य क्षेतर्ले मह�वपूणर् भ�ूमका खेल्न सक्छ। जलसर्ोत तथा जल�य जीवहरूको संरक्षण, सम्ब�र्न, 
पर्व�र्न तथा उपयोगको उपय�ु व्यवस्था �मलाई जल तथा जलचरमा�थ आिशर्त समदुायको 
जी�वकोपाजर्नलाई सरुिक्षत गरेर समतामूलक आ�थर्क व�ृ�मा योगदान �दनसमेत स्प� मागर्दशर्न 
आवश्यक भइसकेको छ। उत्पादन तथा उत्पादकत्व व�ृ� गन�, यस क्षतेर्लाई अन्य मलुकुसँगको 
तलुनामा पर्�तस्पध� बनाई आयात पर्�तस्थापन गन� र �नयार्तको सम्भावनालाई उपयोग गन� काम रा��य 
पर्ाथ�मकताको �वषय हो। यसका ला�ग मत्स्यपालनलाई आवश्यक पन� उत्पादन सामगर्ी, उजार्, �व� 
र �बमालगायतका सेवालाई सहज र सलुभ रूपमा उपलब्ध गराउन, मत्स्यपालन, पर्शोधन र 
�व�व�धकरणका पर्�कर्यामा पर्�व�धको पर्योगका साथै बजार�करणलाई व्यविस्थत गनर् स्प� नी�तगत 
व्यवस्था हनु ुजरुर� छ।  

यी सबै �वषयहरूलाई समाधान गनर् जनशि�, संस्थागत पर्बन्ध र क्षमता �वकास गनर् तीनै तहका 
सरकारहरूले संय�ु र एक�कृत रूपमा पर्यास गनर्समेत स्प� �दशाबोध हनु ुजरुर� छ।  
 
नेपाल सरकारले �व� पश ु स्वास्थ्य स�ठन, �व� व्यापार स�ठन, जलवाय ु प�रवतर्न सर्ोत केन्दर् 
(क्लाइमेट चे� �रसोसर् सेण्टर-�स.�स.आर.�स.), नागोया पर्ोटोकललगायतका �व�भ� अन्तरार्��य 
�नकायसँगको साझेदार�बाट फाइदा �लन तथा मत्स्यसम्बन्धी अन्तरार्��य सिन्ध सम्झौता कायार्न्वयन 
गनर्समेत रा��य नी�त जरुर� छ। नेपालमा उपलब्ध अपार जलभण्डार,  �व�वधताय�ु भौगो�लक 
अवस्था, सर्ोत साधनको उपलब्धताको अवस्थालाई जल�य जीवहरूको संरक्षण, उत्पादन, उपयोग, 
पर्व�र्न तथा व्यावसा�यकरणका ला�ग उपयोग गनर्समेत रा��य मत्स्य �वकास नी�तको आवश्यकता 
छ ।  

६ दूरदृ�� 

पोषण सरुक्षा, रोजगार� व�ृ� र समतामूलक आ�थर्क सम�ृ�मा योगदान �दने �दगो, पर्�तस्पध�, नाफामूलक 
र वातावरणमैतर्ी मत्स्य क्षेतर्।  

 ७. लक्ष्य   

मत्स्य क्षेतर्को उत्पादन तथा उत्पादकत्व व�ृ�, व्यावसा�यकरण र क्षेतर् �वस्तार गद� रा�लाई माछामा 
आत्म�नभर्र बनाउने तथा �नयार्त पर्व�र्न गन�।  

८. उ�शे्यहरू  

यो नी�तको उ�ेश्यहरू देहायबमोिजमका रहेका छन:् 
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८.१ माछालगायत जल�य जीवहरूको उत्पादन तथा उत्पादकत्व व�ृ� गर�  यसलाई रोजगार�, 
जी�वकोपाजर्न तथा पोषण सरुक्षाको मह�वपूणर् माध्यमको रूपमा �वकास गन� । 

८.२ मत्स्यजन्य मूल्य शृर्ङ् खलाको सधुारमाफर् त यसलाई व्यावसा�यक, पर्�तस्पध� र नाफामूलक 
क्षेतर्को रूपमा �वकास गर� मत्स्यजन्य उत्पादनमा देशलाई आत्म�नभर्र बनाउने तथा �नयार्त 
पर्व�र्न गन� ।    

८.३ जल�य जै�वक �व�वधता, वातावरण, बासस्थान तथा स्थानीय जल�य जीवहरूको संरक्षण, पर्व�र्न 
र  समिुचत उपयोग गद� मत्स्य क्षेतर्को �दगो �वकास गन� । 

८.४ मत्स्य क्षेतर्को उत्पादन तथा उत्पादकत्व व�ृ�, व्यावसा�यकरण तथा पर्�तस्पधार्त्मक क्षमता 
व�ृ� र �दगो �वकासका ला�ग स�, पर्देश र स्थानीय तहको सहकायर् तथा समन्वयमा सहज, 
सदुृढ र उपय�ु वातावरण �सजर्ना गन� । 

९.  नी�त र रणनी�त  

उिल्लिखत लक्ष्य र उ�ेश्यहरू पर्ा� गनर्को ला�ग देहायबमोिजमका नी�त तथा रणनी�तहरू अवलम्बन 
ग�रनेछन:् 
 
उ�शे्य नं. १. “माछालगायत जल�य जीवहरूको उत्पादन तथा उत्पादकत्व व�ृ� गर�  यसलाई रोजगार�, 
     जी�वकोपाजर्न तथा पोषण सरुक्षाको मह�वपूणर् माध्यमको रूपमा �वकास गन�”  

उ�ेश्यबमोिजमका नी�त र रणनी�तहरुः 
 

नी�त ९.१ पोखर�, घोल, तालतलैया, �रजभ्वार्यर, �समक्षतेर्, �सि�त धानखेत, दह, �सँचाइ नहरहरू लगायतका 
उपलब्ध जलसर्ोतहरूलाई पर्भावकार� उपयोग गद� मत्स्यपालनको क्षतेर् �वस्तार ग�रनछे।  

रणनी�तहरू 

९.१.१ घोल तथा �समसार क्षेतर्हरूलाई मत्स्यपालनका ला�ग उपयोगी बनाउन व्यावसा�यक 
योजनास�हत �व�ीय पर्ोत्साहन तथा पर्ा�व�धक सेवा/टेवा उपलब्ध हनुे व्यवस्था 
ग�रनेछ। 

९.१.२ �सँचाइ नहर, पानी स�लन ग�रएका जलाशय (संरचनामा असर नगन� गर�) तथा 
पर्योगमा नआएका सावर्ज�नक जलक्षेतर्हरूको खोजी, �वकास, �वस्तार, पनु�नर्मार्ण तथा 
बा� अ�तकर्मणबाट �तनलाई सरुिक्षत बनाई मत्स्यपालनमा उपयोग ग�रनेछ।  

९.१.3  �व�मान सावर्ज�नक तलाउ पोखर�हरूको ममर्त सम्भार तथा नयाँ पोखर�हरू �नमार्ण 
गनर् �कसान, उ�मी तथा सावर्ज�नक �नकायहरूलाई उिचत पर्ा�व�धक सेवा/टेवा तथा 
�व�ीय पर्ोत्साहनस�हत उत्पर्�ेरत ग�रनेछ। 
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९.१.4 ठुला �सँचाइ आयोजना र जल�व�तुलगायत अन्य संरचना �नमार्ण गर� जलसर्ोतको 
उपयोग गदार् मत्स्यसम्बन्धी �नकायको सहकायर्मा मत्स्य तथा मत्स्यबीज उत्पादन 
गन� योजना तथा कायर्कर्म �नधार्रण ग�रनेछ। यससम्बन्धी संस्थागत संयन्तर्को गठन 
ग�रनेछ।   

९.१.5 माछा उत्पादन तथा उपभोगको स्तर न्यून भएका पहाडी तथा उच्च पहाडी भेगमा 
सम्भाव्यताको आधारमा मत्स्यपालन �वस्तार गर� भौगो�लक तथा क्षेतर्ीय सन्तलुन 
कायम ग�रनेछ।  

९.१.6 ती भेगमा पर्ाकृ�तक जलाशयको खोजी, नयाँ माछा पोखर�को �नमार्ण र सम्भाव्य 
बजार प�हचान गर� माछा तथा माछाजन्य पदाथर्हरूको भण्डार तथा �बकर्� केन्दर्को 
स्थापना गन� व्यवस्था �मलाइनेछ। माछा उपभोगको मह�वबारे जनचेतना अ�भव�ृ� 
गर� माछा उपभोग गन� बानीको �वकास गनर् रणनै�तक उपायहरू अपनाइनेछ। 

९.१.7 ठुला मत्स्य पोखर� �नमार्ण गनर् सम्भव नहनुे क्षेतर्मा करेसा पोखर� �नमार्णलाई 
व्यापकता �दइनेछ। 

 

नी�त ९.२ स्थानीय जलक्षतेर्मा परम्परादेिख नै माछापालन गर� जी�वकोपाजर्न गन� समदुाय सहुाउँदो 
पर्�व�ध उपलब्ध गराई �तनलाई व्यावसा�यक रुपान्तरण गनर् जोड �दइनछे।    

रणनी�तहरू 

९.२.१  मत्स्य उत्पादनबाट स्थानीय जलक्षेतर्मा आफ्नो जी�वकोपाजर्न ग�ररहेका साथै नद� 
�कनारमा बसोवास गन� समदुायलाई आय आजर्न व�ृ� गनर्का ला�ग उपय�ु 
पर्�व�धहरूमा उनीहरूको पहुँचमा व�ृ� ग�रनेछ ।  

९.२.२  �पजँडा (केज), इन्क्लोजर (पेन) तथा पोखर�मा मत्स्यपालन गनर् सोह� जलक्षेतर्मा 
आिशर्त समदुायहरूलाई पर्ोत्साहन ग�रनेछ। स्थानीयस्तरमा गणुस्तर�य मत्स्यबीज 
उत्पादन हनुे व्यवस्था �मलाइनेछ। 

९.२.३  मत्स्यपालन तथा मत्स्यक�बाट बढ� पर्�तफल हा�सल गनर् जल तथा ज�मनको सह� 
उपयोग बारे �तनको सक्षमता बढाउने व्यवस्था ग�रनेछ। 

९.२.४  मत्स्यपालनबाट जी�वकोपाजर्न ग�ररहेका समदुायलाई संग�ठत गद� बजार�करणका 
संरचना �नमार्ण र दक्षता व�ृ� गर� यस पेसालाई नाफामूलक व्यवसायको रूपमा 
रुपान्तरण ग�रनेछ।  
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नी�त ९.3  मत्स्यपालन �व�व�धकरणलाई पर्व�र्न ग�रनछे।  

रणनी�तहरू 

९.3.1  पूवर्सावधानीको �स�ान्त (�पर्कसनर� �पर्िन्सपल) तथा वैज्ञा�नक जोिखम �व�षेणबाट 
उपय�ु, नेपाल कृ�ष अनसुन्धान प�रषद्को अनसुन्धानबाट �सफा�रस स्थानीय तथा 
आयात ग�रएका माछाका पर्जा�तहरू सिम्म�लत �व�वधताय�ु मत्स्यपालनको �वकास 
ग�रनेछ।  

९.3.२  नेपालमा हनुे �व�भ� माछाको वग�करण गद� उच्च मूल्यका माछालाई उत्पादन 
पर्शोधन र बजार�करणमा  पर्ाथ�मकता �दइनेछ। त्यस्ता माछालाई �नयार्त गन� 
�वषयमासमेत जोड �दइनेछ।  

९.3.३  घो�ी, �सपी, िझ�े माछा, ग�टा, भ्यागतुा, मखना, �स�ाडा, कमलजस्ता जल�य जीव 
तथा �समसाग, हरहचजस्ता वनस्प�तलाई प�हचान गर� अनसुन्धानबाट पर्मािणत 
संरक्षण, पर्व�र्न, व्यवस्थापन तथा सन्त�ुलत पालन प��तलाई पर्ोत्साहन ग�रनेछ। 
यस्ता मत्स्यजन्य खा� पदाथर्को उपभोग बढाउन जनचेतनामूलक कायर्कर्महरू 
स�ालन ग�रनेछ ।  

९.3.४  �नजी तथा सरकार� फामर्हरूको उत्पादकत्व तथा आम्दानीमा व�ृ� ल्याउन 
पशपुन्छ�पालन तथा बाल�जन्य उत्पादनसँग मत्स्यपालनसमेत एक�कृत ग�रने 
पर्णाल�लाई पर्ोत्साहन ग�रनेछ ।   

 ९.3.५ पोखर� तथा जलाशयमा उपय�ु वैकिल्पक पर्जा�तहरूको पर्योगका ला�ग मत्स्य 
पर्जनन, �ाचर�, बीज उत्पादन तथा माछा उत्पादनमा अनसुन्धान र पर्�व�ध �वकास 
ग�रनेछ। 

 
नी�त ९.४  मत्स्य पयर्टनलाई सहयोग परु् याउन मनोर�नजन्य मत्स्यपालनलाई पर्व�र्न ग�रनछे।   

रणनी�तहरू 

९.4.१ पयर्टक�य क्षतेर्हरूमा �व�भ� स्थानीय तथा आयात ग�रएका पर्जा�तका माछाको 
व्यावसा�यक पालनलाई पर्व�र्न ग�रनेछ।  

९.4.२  स्थानीय सौन्दयर् माछाको पर्व�र्नका ला�ग मत्स्य पाकर् , मत्स्य सङ्गर्हालय तथा मौ�लक 
मत्स्य कला संस्कृ�त झिल्कने संरचना �नमार्ण गर� �तनको पर्व�र्न ग�रनेछ।   

९.4.३  मत्स्य �वकासलाई कृ�ष पयर्टनको मह�वपूणर् अ�को रूपमा �वकास गनर्  सावर्ज�नक, 
�नजी तथा अन्य �नकायको सहयोग तथा समन्वयमा जलाशयहरूमा मत्स्य �वनोद तथा 
मनोर�नात्मक कायर्को पर्व�र्न ग�रनेछ। तो�कएको खोला, नाला, पोखर�, ताल, 
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�समसार वा अन्य जलाशयमा पयर्टकको मनोर�नका ला�ग �नि�त मापदण्ड तयार 
गर� माछा मान� व्यवस्था �मलाइनेछ। 

९.4.४  मत्स्यपालनबाट जी�वकोपाजर्न गन� समदुायको कला, संस्कृ�त तथा स्थान �वशेषका 
मत्स्य तथा मत्स्यजन्य प�रकारलाई मत्स्य पयर्टनका कायर्मा समावेश ग�रनेछ। 

९.4.५  माछा व्यवसायको परम्परागत पर्�व�ध, सीप र जीवन शैल� झल्कने सङ्गर्हालय तथा 
�फस पाकर्  स्थापना गर� मत्स्य पयर्टन पर्व�र्न ग�रनेछ।  

 
नी�त ९.५  जलवाय ुप�रवर्तन तथा �व�भ� कारणबाट हनु े�वपद् बाट हनु ेक्ष�त न्यूनीकरण गर� माछामा 
आिशर्त समदुाय तथा मत्स्य कृषकको �हत हनु ेव्यवस्था ग�रनछे। 

रणनी�तहरू 

९.5.1  बाढ�, प�हरो, जलवाय ुप�रवतर्न तथा काब ुबा�हरका प�रिस्थ�तबाट उत्प� हनुे 
पर्�तकूल असरहरूलाई न्यूनीकरण गनर् �बमालगायतका जोिखम व्यवस्थापनका 
उपायहरू अवलम्बन ग�रनेछ।  

९.5.2  जलवाय ुप�रवतर्नको असरलाई सम्बोधन गन� गर� मत्स्यपालन तथा पर्ाकृ�तक मत्स्य  
�कर्याकलापसम्बन्धी अनसुन्धानबाट पर्ा� न�तजाहरूलाई कायार्न्वयन गन� व्यवस्था 
�मलाइनेछ।  

९.5.3  �वपद् सम्बन्धी स्थान �वशेष आधा�रत पूवर् सूचना पर्णाल�को �वकास गर� स्थानीय 
तहसम्म पगु्ने संयन्तर्को स्थापना ग�रनेछ।  

 ९.5.४ जलवाय ुप�रवतर्नको पर्भावबाट �सजर्ना हनुे अवसरहरूलाई उपयोग गनर् उपय�ु 
भौगो�लक क्षेतर्मा उत्पादन हनुे माछाहरूको व्यावसा�यक खेतीको सम्भाब्यता 
अध्ययन गर� सोको �वस्तार ग�रनेछ ।  

 
नी�त ९.६ िचसोपानीमा पालन ग�रन ेमत्स्य र जलचरको क्षतेर् �वस्तार तथा उत्पादन पर्�व�ध र असल 
व्यवस्थापन प��तको �वकास ग�रनछे।  

रणनी�तहरू 

९.6.१  िचसोपानीमा हनुे माछा तथा जलचरको बीज, दाना उत्पादन र व्यवस्थापनको क्षेतर्मा 
सधुार ग�रनेछ। 

९.6.२  पानीको सर्ोतको उपयो�गता र आ�थर्क नाफा बढाउन उपय�ु उच्च मूल्यका िचसो 
पानीमा हनुे  पर्जा�तको खोजी, अनसुन्धान तथा पर�क्षण ग�रनेछ। 

९.6.३ िचसोपानीमा हनु े माछा तथा जलचर पालनमा असल अभ्यास, रोग व्यवस्थापन, 
आनवुांिशक सर्ोत संरक्षणमा जोड �दइनेछ ।  
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उ�शे्य नं. २. “मत्स्यजन्य मूल्य शृर्ङ् खलाको सधुारमाफर् त यसलाई व्यावसा�यक, पर्�तस्पध� र नाफामूलक 
क्षतेर्को रूपमा �वकास गर� मत्स्यजन्य उत्पादनमा देशलाई आत्म�नभर्र बनाउन ेतथा �नयार्त पर्व�र्न 
 गन�” उ�शे्यबमोिजमका नी�त र रणनी�तहरू :        
 
नी�त ९.७ उिचत पर्�व�धको पर्योग, असल अभ्यास र गणुस्तर�य उत्पादन सामगर्ीहरूको पर्भावकार� 
उपयोग गद� सन्त�ुलत र सघन मत्स्यपालनलाई पर्व�र्न ग�रनछे। 

रणनी�तहरू  

९.7.1  माछा क्षेतर्मा फामर् टु फ्याक्टर्� तथा फ्याक्टर्� टु क�ुमर अवधारणाबमोिजम मूल्य 
शङृ् खला स्था�पत  गनर् माछा पर्शोधन उ�ोग, उत्पादन �व�व�धकरण, पर्�व�ध �वकास र 
लगानीकतार्को ला�ग आकषर्क प्याकेज बनाई सोको कायार्न्वयन ग�रनेछ। 

९.7.२  कापर् तथा अन्य जलचरहरूको मूल नस्लको सङ् गर्ह, माउ माछा बै� तथा मत्स्य  

पर्जनन केन्दर् स्थापना गर� गणुस्तर�य मत्स्यबीजको उपलब्धतालाई स�ुनि�त ग�रनेछ। 
यस्ता केन्दर्हरूमा गणुस्तर�य बीज तथा माउ माछा उत्पादन गन� व्यवस्था ग�रनेछ। 
गणुस्तर�य मत्स्य बीज उत्पादन गनर् स्वीकृ�त पर्ा� �नजी �ाचर�हरूलाई यस्ता बीज 
�वतरण ग�रनेछ। बीज उत्पादन तथा �वतरणमा संलग्न �नजी क्षेतर्लाई पर्ोत्साहनको 
व्यवस्था ग�रनेछ।  

९.7.३   स्थानीयस्तरमा उपलब्ध हनुे र कम खचर्मा दाना तयार गनर् स�कने कच्चा पदाथर् बारे 
अनसुन्धान गर� पर्योग गन� व्यवस्था �मलाइनकुा साथै �नजी क्षेतर्का उ�मीहरूलाई 
मत्स्य दाना उ�ोग खोल्न पर्ोत्साहन ग�रनेछ। स्थानीय जात तथा िझ�े माछापालनलाई 
पर्ोत्साहन गर� �फस�मल उ�ोग स्थापना गनर्समेत सह�ुलयत पर्दान ग�रनेछ। 

९.7.४ गणुस्तर�य उत्पादन सामगर्ीको उपलब्धता स�ुनि�त गराउन मत्स्यबीज तथा दाना 
पर्माणीकरणको व्यवस्था लाग ुग�रनेछ ।  

९.7.५   स्थान �वशेषमा पर�क्षण ग�रएका लागत पर्भावी मत्स्यपालन पर्�व�ध र असल अभ्यासलाई 
अवलम्बन गर� �दगो तथा सघन मत्स्यपालन पर्णाल�लाई पर्व�र्न ग�रनेछ।  

९.7.६ मत्स्य तथा मत्स्यबीजको व्यावसा�यक उत्पादनका ला�ग सम्भाव्य स्थलहरूमा 
अत्याध�ुनक मत्स्य फामर् स्थापना गनर् कृषक तथा उ�मीहरूलाई पर्ोत्साहन ग�रनेछ।  
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९.7.७  नयाँ �नजी फामर् दतार् गनुर्अिघ तथा स्थापना भइसकेका �नजी तथा सरकार� 
फामर्हरूमा मत्स्यपालन असल अभ्यासलाई अ�नवायर् गन� गर� मत्स्यपालन मापदण्ड 
तजुर्मा गर� लाग ुग�रनेछ। 

९.7.८  मत्स्य बीज उत्पादन तथा �वतरणमा संलग्न कृषक, व्यवसायी, संघ संस्थाहरूलाई 
अ�नवायर् रूपमा दतार् गनुर्पन� काननुी व्यवस्था ग�रनेछ।   

 
नी�त ९.८ मत्स्य व्यवसायमा �नजी क्षतेर्को लगानी आक�षर्त गनुर्का साथै मत्स्यक� तथा मत्स्यपालन 
प�रयोजनामाफर् त म�हला तथा यवुाहरूलाई रोजगार�को अवसर �सजर्ना ग�रनछे।  

रणनी�तहरू 

९.8.1  सह�ुलयत ब्याजदर, �बमा व्यवस्था, कर छुट, �व�तुको उपयोगमा छुटजस्ता सह�ुलयतको 
व्यवस्था गर� �नजी क्षेतर्को लगानीलाई मत्स्य क्षेतर्मा पर्ोत्साहन ग�रनेछ।  

९.8.२ व्यवसा�यक माछा फामर्, �ाचर� तथा नसर्र� स्थापना, दाना उ�ोग, औजार तथा 
उपकरणहरूको उत्पादन, बजार�करण, पर्शोधन आ�दमा �नजी क्षेतर्को लगानीलाई 
पर्ोत्साहन गनुर्का साथै �नजी, सावर्ज�नक तथा समदुायको साझेदार�लाई �वशेष पर्ोत्साहन 
ग�रनेछ।   

९.8.३  मत्स्य, मत्स्यजन्य पदाथर्, सौन्दयर् माछा तथा जल�य वनस्प�तहरूको �नयार्त गनर् �नजी 
क्षेतर्लाई पर्ोत्सा�हत ग�रनछे।  

९.8.4  सौन्दयर् मत्स्यपालन, करेसा पोखर�मा मत्स्यपालन, �ाचर� स�ालन तथा बीज 
उत्पादन, पर्शोधन, प्याकेिज� तथा बजार�करणसम्बन्धी क्षमता अ�भव�ृ� गर� यवुा 
तथा म�हलाहरूलाई सश� बनाइनेछ।  

९.8.5  यवुाहरूलाई मत्स्यपालनमा लगानी व�ृ�को ला�ग आक�षर्त गनर् यवुा तथा म�हला 
लिक्षत �वशेष कायर्कर्म स�ालन र �तनको क्षमता अ�भव�ृ� ग�रनेछ।  

 
नी�त ९.९ देश�भतर् माछाको बढ्दो माग धा� �सजर्ना भएको आिंशक पर�नभर्रताको अन्त्य गर� देशलाई 
माछामा आत्म�नभर्र बनाउनकुा साथै मत्स्य बजार�करण पर्णाल�लाई व्यविस्थत ग�रनछे।    
 
रणनी�तहरू  

९.९.1   देश�भतर् �व�भ� �सजनमा हनुे माछाको माग, आन्त�रक उत्पादन, बजार  तथा आपू�तर् 
पर्णाल�, मूल्यको अवस्था, आयातीत वस्तकुो प�रमाण, मूल्य पर्विृ� आ�दको �नय�मत 
जानकार� �लने व्यवस्था �मलाइनेछ। 
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९.९.२  उ� सूचनाको आधारमा पर्ादेिशक र स्थानीय तहगत रूपमा उत्पादन योजना र 
बजार�करणको व्यवस्था गर� उत्पादनको बजार र मूल्य स�ुनि�तता ग�रनेछ। बजार 
पर्णाल�लाई व्यविस्थत गन� काननु र मापदण्ड तयार गर� सोको पर्भावकार� �नयमन 
ग�रनेछ। 

९.९.३  स्थानीय, पर्देश र संघीय तहका मत्स्यजन्य वस्तकुो बजारहरूको �वकास र �वस्तार 
ग�रनेछ। सबै तहका बजारहरूलाई रा��य स�ालमा जो�डने व्यवस्था �मलाइनेछ। 
उत्पादक, व्यापार�, उपभो�ाको �हतलाई ध्यानमा राखी उत्पा�दत वस्तलुाई देशको 
जनुसकैु स्थानमा �बनारोकतोक �वकर्��वतरण तथा उपभोग गन� व्यवस्था �मलाइनेछ। 

९.९.४   उत्पादन व�ृ� गनर् उत्पर्�ेरत गनुर्पन�, मूल्यमा पर्�तस्प�ार्त्मकता व�ृ� गनुर्पन�, �नकासीलाई 
पर्ब�र्न गनुर्पन� र कुनै खास क्षेतर्, समदुायमा ती वस्तहुरूलाई पर्ब�र्न गनुर्पन� अवस्थामा 
उत्पादनमा अनदुान �दने रणनै�तक उपायसमेत अपनाइनेछ ।सबै पर्कारका अनदुानहरू 
संघ, पर्देश र स्थानीय तहबाट दोहोरो नपन� गर� समन्वयात्मक ढङ् गले उपलब्ध 
गराइनेछ । 

९.९.5  माछाको आयात �नरुत्साहन गनर् आयातीत माछाको गणुस्तर �नयन्तर्ण गन� व्यविस्थत 
पर्णाल� स्थापना ग�रनेछ। 

९.९.६  माछालाई लामो समय भण्डारण गनर् स�कने गर� उपय�ु संयन्तर्माफर् त कोल्ड स्टोर 
तथा पर्शोधन गन� व्यवस्था ग�रनेछ ।उत्पादन सहकार�हरूको बजार पर्व�र्नका सीप 
तथा क्षमता व�ृ� गर� सम्भव भएका ठाउँमा कम्पनी मोडलमाफर् त मत्स्यजन्य 
वस्तहुरूको बजार तथा मूल्य स�ुनि�तता ग�रनेछ। बजार�करणमा काम गन� �नजी 
मध्यस्थकतार्लाई स्थानीय तह वा पर्देशमा दतार् गन� व्यवस्था गर� उनीहरूको कायर् र 
अ�त�र� नाफालाई �नयमन र व्यविस्थत ग�रनेछ। 

९.९.७   सम्भाब्यताका आधारमा कृ�ष वस्तहुरूको �डिजटल बजारलगायतका पर्�व�धहरूको पर्योग 
गर� बजार�करणमा �बचौ�लयाको अवािञ्छत पर्भाव न्यूनीकरण ग�रनेछ। यी कायर्का 
ला�ग बजार�करणको अध्ययन, �नयमन तथा पर्व�र्नमा आवश्यक संस्थागत तथा 
संरचनागत सधुारसमेत ग�रनेछ। 

९.९.८  मत्स्यजन्य उत्पादनको �नयार्त बजार प�हचान गर� ती बजारले माग गरेको प�रमाण, 
�नय�मतता र गणुस्तर अनसुारको उत्पादन, गर्�ेड�, पर्शोधन, प्याकेिजङ, लेब�लङ र 
बर्ािण्डङ गन� कायर्लाई पर्ोत्साहन ग�रनेछ। 

९.९.९   उत्पादनदेिख सो उपरान्तका कायर्हरूमा गणुस्तर �नधार्रण, �नयन्तर्ण र �नयमन ग�रनेछ। 
�नयार्त पर्व�र्नका ला�ग �वशेष संस्थागत सधुार, काननुी व्यवस्था तथा �नयमनको 
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सघनतामा व�ृ� ग�रनेछ। �नयार्त बजार र ती देशहरूसँगको व्यापार सम्झौता, वातार् र 
व्यापार सीपको ला�ग रा��य क्षमता �वकास ग�रनेछ। 

९.९.१०  मत्स्यजन्य उत्पादनमा स्वच्छता तथा गणुस्तरको �व�सनीयता कायम गर� रा��य तथा 
अन्तरार्��य व्यापार पर्व�र्न सहजीकरण कायर्लाई पर्भावकार� बनाइनेछ। आयात �नयार्त 
�नर�क्षण एवं पर्माणीकरण प��त �वकास गर� लाग ुग�रनेछ।  

 
 

नी�त ९.१० �वकर्� ग�रन ेमाछाको गणुस्तर कायम, क्ष�त न्यूनीकरण तथा मूल्य अ�भव�ृ�का ला�ग 
उपय�ु पर्शोधन तथा प्याकेिज� पर्�व�धको �वकास ग�रनछे।  

रणनी�तहरू 

९.१0.1 उत्पादनप�ातको वस्त ु व्यवस्थापन तथा बजार�करणका ला�ग िचस्यान केन्दर्, 

िचस्याउने यन्तर्, रे�फर्जरेटेड तथा इन्सलेुटेड भ्यान र स्वच्छ बजारजस्ता स�ुवधाहरूको 
उपलब्धतामा व�ृ� ग�रनेछ।  

९.१0.2 खा� गणुस्तर र सरुक्षा �नयमावल�हरूको अनपुालनमा स�ुवधा र पर्ोत्साहन पर्दान गन� 
व्यवस्था ग�रनेछ। 

९.१0.3 म�हला तथा स्वयंसेवी समूहको अगवुाइमा परम्परागत खा� पर्शोधन पर्�कर्यालगायत 
खा� गणुस्तर बढाउने ग�त�व�धहरूलाई पर्व�र्न ग�रनेछ।  

९.१0.4 �नयार्तउन्मखु पर्शोधन तथा खा� गणुस्तर अ�भव�ृ� गन� कायर्लाई पर्ोत्साहन गनर् 
उत्पादन प�ातका �कर्याकलाप तथा पर्शोधनमा अत्याध�ुनक पर्�व�ध लाग ुग�रनेछ।  

९.१0.5 माछा तथा उच्च गणुस्तर�य मत्स्यजन्य उत्पादनको आयात, ढुवानी, �ाण्ड�ल� तथा 
भण्डारण गदार् अपनाउनपुन� मापदण्ड तथा �नद� िशका तयार गर� लाग ु ग�रनेछ। 
पर्योगशाला स�ुवधा तथा ता�लम उपलब्ध गराई खा�पदाथर्मा संसगर् तथा सङ्कर्मण 
�नषधे पर्णाल�लाई सधुार ग�रनेछ।  

९.१0.६ मत्स्य क्षेतर्लाई रा��य तथा अन्तररार्��य बजारसँग आब� गनर् पर्ा�ा�रक उत्पादन र 
सोको बजार पहुँच बढाइने छ। यसको ला�ग अध्ययन तथा अनसुन्धान ग�रनकुा 
साथै सूचना प��तय�ु आध�ुनक बजार �वकास ग�रनेछ।   

 
उ�शे्य नं. ३. “जल�य जै�वक �व�वधता, वातावरण, बासस्थान तथा स्थानीय जल�य जीवहरूको संरक्षण, 

पर्व�र्न र  समिुचत उपयोग गद� मत्स्य क्षतेर्को �दगो �वकास गन�” उ�शे्यबमोिजमका नी�त र रणनी�तहरू 
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नी�त ९.११ जल�य जीवलाई हानी परु् याउन ेजोिखमपूणर् अभ्यासहरूको न्यूनीकरण गद� पर्ाकृ�तक जै�वक 
प��त,  जल�य जै�वक �व�वधता तथा वासस्थानको संरक्षण ग�रनछे। 

रणनी�तहरू 

९.१1.१  सहर� तथा औ�ो�गक हा�नकारक वस्तहुरूलाई सोझै नद�नालामा फाल्ने कायर्मा रोक 
लगाइनेछ र बाल�को ला�ग पर्योग ग�रने �वषाद� तथा हा�नकारक रासाय�नक पदाथर्लाई 
नद� तथा जलाशयहरूमा फाल्ने कायर्मासमेत बन्देज लगाई त्यस्ता कायर्लाई �नयन्तर्ण 
ग�रनेछ।  

९.१1.२ बाढ� �नयन्तर्ण, �सँचाइ, जल�व�तु तथा फोहरमैला, कृ�ष, उ�ोग, सडक र सहर� 
�वकाससम्बन्धी प�रयोजनाहरूबाट माछाको वासस्थानलाई हनु सक्न े जोिखम 
न्यूनीकरणका ला�ग उपय�ु उपायहरू अपनाइनेछ।  

९.१1.३ गैरकाननुी तथा माछा पोखर�मा �वष हाल्ने, करेण्ट लगाउने, �वष्फोटक वस्त ु
हाल्नेलगायतका अव्यविस्थत त�रकाले माछा मान� कायर्हरू �नरुत्साहन तथा �नयन्तर्ण 
ग�रनेछ । 

9.१1.४  मत्स्यपालनको सम्भावना बोकेका क्षेतर्मा वैज्ञा�नक अभ्यासहरूको अनसुरण गद� उपय�ु 
स्थान वा �समसार क्षेतर्मा मह�वपूणर् माछा पर्जा�तहरूको पालन तथा संरक्षण ग�रनेछ।  

९.११.५  जल�य जीवहरूको पर्ाकृ�तक वासस्थान, आवागमन र बसाइँ सराइ गर� पर्जनन गन� 
पर्ाकृ�तक पर्�कर्यामा हानी नोक्सानी हनुबाट जोगाउनको ला�ग भौ�तक संरचना �नमार्ण, 
अवैधा�नक रूपमा माछा मान� अभ्यास र नद�जन्य वस्तकुो अवैज्ञा�नक दोहनलगायतका  
�कर्याकलापहरू हनु न�दन ेव्यवस्था ग�रनेछ ।  

९.११.६ नद�हरूमा स्थायी पर्कृ�तका संरचना �नमार्ण गदार् जल�य जीवहरूको �फस 
ल्याडरलगायतका बसाइँसराइमैतर्ी संरचना �नमार्ण ग�रनेछ।  

 
नी�त ९.१२ माछामा आिशर्त  समदुायहरूको �हत संरक्षण गद� स्थानीय समदुायसमेतको सहभा�गतामाफर् त 
जल�य जै�वक �व�वधता,  बासस्थान तथा स्थानीय जल�य जीवहरूको संरक्षण, पर्व�र्न र समिुचत उपयोग 
गन� पर्बन्ध ग�रनछे। 

रणनी�तहरू 

९.१2.1 �व�भ� जलसर्ोतमा उपलब्ध हनुे मत्स्य सर्ोतको व्यवस्थापनमा माछामा आिशर्त 
समदुायहरूलाई स�कर्य सहभागी गराउनका ला�ग आक�षर्त ग�रनेछ। 
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९.१2.2 समदुायको जी�वकोपाजर्न तथा जै�वक सन्तलुनलाई सरुिक्षत राख्दै उपलब्ध 
जलाशयहरूमा मत्स्यपालन गनर्का ला�ग खलुा जलक्षतेर्मा सहव्यवस्थापनको वातावरण 
�सजर्ना ग�रनेछ। 

९.१२.३  नद�मा उपलब्ध सर्ोत अ�भव�ृ� गराई स्थानीय माछाको सि��त बढाउन तथा जल�य 
जै�वक �व�वधता कायम गनर् पर्ाकृ�तक जै�वक प��तको संरक्षण ग�रनेछ।  

९.१२.४   रैथाने माछाका जातहरू प�हचान गर� संरक्षण, पर्व�र्न, व्यवस्थापन तथा �दगो �वकास 
गर� सन्त�ुलत उपयोग ग�रनेछ। 

९.१२.५ माछाको स्थानीय पर्जा�तको बौ��क सम्पि� (भौगो�लक स�ेत) संरक्षण गर� 
व्यवसायीकरण र �नयार्त पर्व�र्न ग�रनेछ।  

९.१२.६   नद�का उपय�ु स्थानहरूमा मत्स्य आनवंुिशक संरक्षणका ला�ग बासस्थानको स्थापना, 
संरक्षण र सम्व�र्न गर� स्थानीय लोपोन्मखु जातका माछाका भरुाहरू छोडेर (रेि��) 
माछाको सि��त (�फस स्टक) बढाइनेछ।  

९.१२.७  माछामा आिशर्त समदुायको जीवनस्तर उकास्नको ला�ग वैकिल्पक उपायहरूको खोजी 
ग�रनेछ। बाँध, जलाशयलगायत अन्य भौ�तक �नमार्णको कारण �वस्था�पत हनुे मत्स्य 
आिशर्त प�रवारहरूको पनुस्थार्पनासम्बन्धी काम �नमार्ण कायर्भन्दा अगा�ड नै योजनाब� 
ढ�ले ग�रनेछ।  

९.१२.८  जलचरहरूको वासस्थान र जल�य जीवको �व�वधता कायम रा� स्थानीय समदुायको 
परम्परागत ज्ञान तथा सीपलाई संरक्षण र उपयोग ग�रनकुा साथै आनवंुिशक सर्ोतसँग 
सम्बिन्धत परम्परागत ज्ञानको संरक्षणका र लाभको बाँडफाँट स�ुनि�त ग�रनेछ। 

9.१२.९  माछा मार� जी�वकोपाजर्न गन� समदुायलाई स्थानीय माछाको मह�व तथा मान� माछाको 
उपय�ु आकार (क्याच साइज) र समय तथा �बर्�ड� गर्ाउण्डको बारेमा सम्पकर्  समूह 
बनाई �तनलाई  मत्स्य जै�वक �व�वधतासम्बन्धी ता�लम �दने व्यवस्था ग�रनेछ।   

९.१2.१० नेपालको स्थानीय जातका मत्स्य आनवंुिशक संरक्षणका ला�ग िजन बै� तथा परस्थानीय 
(एक्स �सटु)  संरक्षणलाई पर्ोत्साहन ग�रनेछ।   

९.१2.११ स्थानीय सर्ोत �वशेषसँग सम्बिन्धत िजम्मेवार मत्स्यक�सम्बन्धी आचारसं�हता तयार 
गर� लाग ुग�रनेछ।   

उ�शे्य नं. ४. “मत्स्य क्षतेर्को उत्पादन तथा उत्पादकत्व व�ृ�, व्यावसा�यकरण, पर्�तस्पधार्त्मक क्षमता 
व�ृ� र �दगो �वकासका ला�ग स�, पर्देश र स्थानीय तहको सहकायर्  तथा समन्वयमा सहज, सदुृढ र 
उपय�ु वातावरण �सजर्ना गन�” उ�शे्यबमोिजमका नी�त र रणनी�तहरू: 
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नी�त ९.१३ मत्स्य क्षतेर्को व्यवस्थापन, �नयमन, �वकास, अनसुन्धान, पर्सार तथा िशक्षामा संलग्न 
�नकायहरूलाई  सदुृढ बनाइनछे। 

रणनी�तहरू 

९.१३.1  रा��यस्तरमा मत्स्यसम्बन्धी कायर्मा समन्वय तथा सहयोग परु् याउन कृ�ष तथा पशपुन्छ� 
�वकास मन्तर्ालय अन्तगर्त एक संयन्तर् बनाई अनसुन्धान, पर्सार तथा िशक्षा क्षेतर्को 
कायर्गत सम्बन्धलाई सदुृढ बनाइनेछ। 

९.१३.2  अनसुन्धानलाई मत्स्यजन्य मूल्य शङृ् खलामा देखापन� समस्या केिन्दर्त बनाउन मत्स्य 
अनसुन्धान  पर्णाल�लाई पनुस�रचना ग�रनेछ। 

९.१३.३  अनसुन्धान, िशक्षा र पर्सारका कायर्लाई एक�कृत रूपमा स�ालन गनर् ठोस कायर्योजना 
�नमार्ण गर� सोबमोिजम कायर् स�ालन ग�रनेछ। 

९.१३.४  मत्स्य पर्�व�धको पर्सार कायर्मा कृषक समूह तथा सहकार�हरूलाई पर्मखु माध्यम 
बनाइनेछ। �नजी रूपमा स�ा�लत उत्पादनका साधन आपू�तर्कतार्हरूलाईसमेत उिचत 
स्तरको पर्सार कायर्मा लगाई �तनको अनगुमन र �नयमन कायर् ग�रनेछ। स्थानीय 
तहहरूले आवश्यकताअनसुार करार प��तमाफर् त समेत पर्सारका कायर् गराइनेछ। 
मत्स्य पर्�व�ध पर्सारमा सूचना पर्�व�ध तथा आम स�ार माध्यमको उपयोग ग�रनेछ। 

९.१३.५  सरकार� तथा �नजी क्षेतर्का पेसागत संघ स�ठन, उ�ोग, कृषक समूह, सहकार� आ�दसँग 
समेत मत्स्य क्षेतर् सधुारको ला�ग समन्वयको व्यवस्था �मलाइनेछ।  

९.१३.६  मत्स्य �वकासको आवश्यकता तथा सम्भावना, कृषक तथा यस पेसामा आिशर्त 
समदुायको आवश्यकता तथा समस्या र मत्स्य क्षेतर्का चनुौतीहरूलाई सम्बोधन हनु े
गर� अनसुन्धानका कायर्कर्महरू तय ग�रनेछ।  

९.१३.७  तत्काल पर्योगमा आउने �कर्यागत अनसुन्धान (एक्सन �रसचर्) लाई पर्ाथ�मकता �दँदै 
उत्पादन पर्�व�ध तथा असल व्यवस्थापन पर्�व�धको �वकास ग�रनेछ।  

९.१३.८  पर्�व�ध पर्योग गन� बहसुरोकारवालाहरूलाई समस्याहरूको प�हचानमा संलग्न गराई 
अनसुन्धानका �वषयहरू छनौट ग�रनेछ। 

९.१३.९  खाने माछा तथा मत्स्य भरुाको बढ्दो माग अनरुूप मत्स्य क्षेतर्को व्यावसा�यकरण र 
सहज मत्स्य बीज उत्पादन तथा पर्ा�व�धक टेवा पहुँचको ला�ग पर्त्येक पर्देशमा 
पर्ादेिशकस्तरको मत्स्य सर्ोत केन्दर्को स्थापना ग�रनेछ। 

 
 

नी�त ९.१४ मत्स्यपालन क्षतेर्सँग सम्ब� �नकायहरूबीच समन्वय कायम गर� मत्स्य क्षतेर्को संरक्षण, 

पर्ब�र्न र �दगो व्यवस्थापन ग�रनछे।    



17 

 

रणनी�तहरू 

९.१४.१   माछा तथा ज�ल� जीवजन्त ुएवं जै�वक �व�वधताको संरक्षणका िजम्मेवार �नकाय वन 
तथा वातावरण मन्तर्ालयसँगको समन्वयमा रैथाने, दलुर्भ र लोपोन्मखु माछा पर्जा�तको 
संरक्षण �मचाहा पर्जा�तहरूको रोकथाम र �नयन्तर्णमा पर्ाथ�मकता �दइनेछ। 

९.१४.२   ऊजार्, जलसर्ोत तथा  �सँचाइ मन्तर्ालयसँगको समन्वयमा पर्ाकृ�तक जलसर्ोतको उपयोग 
गर� ठुला जल�व�तु आयोजना र �सँचाइ आयोजना सञ् चालन गदार् संरचनाको 
सञ् चालनमा असर नपन� �क�समको जलाशयको �वस्तार गर� मत्स्यपालन, पर्जनन र 
उत्पादन व�ृ� गनर् जोड �दइनेछ। 

९.१४.३  मत्स्य क्षेतर् �वकासको ग�तलाई तीवर्ता पर्दान गनर् �वकास, पर्सार, अनसुन्धान, िशक्षा, 
ता�लम तथा पर्योगशाला लगायतका �नकायहरूको सा�ठ�नक पनुस�रचना गर� 
�तनीहरूको कायर्क्षेतर्, भ�ूमका, िजम्मेवार� तथा अ�धकारहरू स्प� रूपमा �कटान 
ग�रनेछ।  

९.१४.४  ती संस्थाहरूका कायर्प��तलाई वैज्ञा�नक ढ�ले सधुार गद� मत्स्य क्षेतर्मा �तनलाई 
प�रणाममखुी बनाउनेतफर्  आवश्यक व्यवस्था �मलाइनेछ।  

९.१४.५   उत्पादन पर्�व�ध र असल व्यवस्थापन पर्�व�धको �वकासका ला�ग पर्योगशालालगायतको 
आवश्यक भौ�तक संरचनाको सधुार ग�रनेछ।  

९.१४.६  मत्स्य �वकासका ला�ग उपय�ु स्थानहरूमा आवश्यक पर्ा�व�धक सेवा/टेवा पर्दान गनर् 
जनशि�लगायतका भौ�तक स�ुवधाहरूको व्यवस्था �मलाइनेछ। 

९.१४.७  मत्स्य पर्सारलाई सबल तथा पर्भावकार� बनाउन �वकेिन्दर्त पर्सार सेवाको व्यवस्था 
ग�रनेछ। �वकेिन्दर्त पर्सार सेवामा कृषकहरूको सहभा�गता, पर्सारकम�को पर्ा�व�धक 
दक्षता तथा सामािजक प�रचालनका पक्षहरूलाई समिुचत उपयोग ग�रनेछ।  

९.१४.८  मत्स्य �वज्ञानसम्बन्धी िशक्षा तथा व्यावसा�यक ता�लम �दने संस्थाहरूलाई गणुस्तर�य 
पर्ा�व�धक उत्पादन गनर्का ला�ग आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।  

९.१४.९  �वकास, अनसुन्धान, पर्सार तथा िशक्षा क्षेतर्मा संलग्न रहेका सावर्ज�नक �नकायहरूलाई 
उच्च िशक्षा, �वशेषज्ञ ता�लम, अध्ययन भर्मणलगायतका माध्यमबाट क्षमता अ�भव�ृ� 
ग�रनकुा साथै �नजी क्षेतर्का �नकाय, उ�ोग, व्यवसायी, कृषक तथा मत्स्य क्षेतर्मा आिशर्त 
समदुायहरूको क्षमता अ�भव�ृ� ग�रनेछ।  

९.१४.१० पर्माणपतर्, �डप्लोमाजस्ता पर्ा�व�धक ता�लमहरू स�ालनमा ल्याई व्यावसा�यक फामर्, 
�ाचर�, दाना कारखाना तथा पर्शोधन केन्दर् स�ालन वा �तनलाई �वशेषज्ञ सेवा �दन 
सक्ने दक्ष पर्ा�व�धकहरूको उत्पादन ग�रनेछ। पर्ा�व�धक ता�लम �दने संस्थाहरूलाई 
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व्यवसाय तथा उ�ोगले माग गरेको ज्ञान तथा सीप पर्दान गनर् सक्ने गर� दक्ष जनशि� 
उत्पादन गनर् पर्ोत्साहन ग�रनेछ।  

 
नी�त ९.१५ जै�वक सरुक्षा तथा जलचरहरूको स्वास्थ्य व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डहरूको �वकास 
गर� सोको कायार्न्वयन ग�रनछे।  

रणनी�तहरू 

९.१५.1 जै�वक सरुक्षाका पक्षहरूलाई यथोिचत ध्यानमा राख्दै जलचरहरूको स्वास्थ्य सरुक्षाथर् 
रा��य मापदण्डको �वकास ग�रनेछ।  

९.१५.2 जलचरहरूको स्वास्थ्य �नर�क्षण, �नगरानी तथा संसगर् �नषधे पर्णाल� (क्वारेण्टाइन 
�सस्टम) को स्थापना ग�रनेछ।  

९.१५.३ रोगको �नदान, स्वास्थ्य व्यवस्थापन तथा पानीको गणुस्तर पर�क्षणसम्बन्धी स�ुवधाहरू 
व्यवस्था ग�रनेछ।  

 
नी�त ९.1६ मत्स्यपालन तथा मत्स्यक�को हरेक मूल्य शङृ् खलामा मत्स्य तथा मत्स्य पदाथर्हरूमा खा� 
सरुक्षा स�ुनि�त गनर्को ला�ग प�हचा�नयता (टेर्�सया�ब�लट�) तथा पर्माणीकरणसम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था 
ग�रनछे ।   

रणनी�तहरू 

९.1६.1 पर्ा�व�धक मागर्दशर्न, मापदण्डहरू तथा आवश्यक संस्थागत संयन्तर्को �वकास गर� 
मत्स्य तथा मत्स्यजन्य पदाथर् तथा मत्स्यपालनमा पर्योग हनुे उत्पादन सामगर्ीहरूको 
गणुस्तर स�ुनि�त हनुे व्यवस्था �मलाइनेछ।  

९.1६.2 खा� पदाथर्को स्वच्छता स�ुनि�तताका ला�ग सम्बिन्धत �नकायको िजम्मेवार�, आपसी 
समन्वय तथा सम्बन्धको स्वरूपलाई स्प� पा�रनेछ।   

९.1६.3 मत्स्य तथा मत्स्यजन्य पदाथर्मा हनुसक्ने �वषाद�,  �मसावट तथा हा�नकारक अवशेषहरू 
प�ा लगाउन, �व�षेणका साथै न्यूनीकरण गनर् व्यावहा�रक तथा �मतव्ययी पर्�व�धको 
�वकास ग�रनेछ। यससम्बन्धी �नकायहरूलाई थप सश� बनाइनेछ। 

 
नी�त ९.१७ स�, पर्देश र स्थानीय गर� तीनै तहले नी�त तथा रणनी�तहरूलाई आ-आफ्नो कायर् अ�धकार 
क्षतेर्�भतर् रह� समन्वय र सहकायर्को �व�धबाट पर्भावकार� कायार्न्वयन तथा अनगुमन मूल्या�न गनर् 
कायार्न्वयनयोग्य पर्णाल�को �वकास ग�रनछे।  

रणनी�तहरू 
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९.1७.१ यस नी�तलाई राज्यका तीनवटै तहबाट कायार्न्वयन गनर् मत्स्य क्षेतर्का रा��य 
पर्ाथ�मकता तथा योजना तयार ग�रनेछ। पर्देश र स्थानीय तह�ारा रा��य 
पर्ाथ�मकतासमेतलाई योगदान पगु्ने गर� पर्देश र स्थानीयस्तरको आवश्यकता र 
सम्भावनाको आधारमा मत्स्य �वकास योजना तजुर्मा तथा कायर्कर्म ग�रनेछ । 

९.1७.२ मत्स्य क्षेतर्को पर्ाकृ�तक तथा जै�वक सर्ोत, �वकास संरचनाहरूको अवस्था, जनशि�, 

बजार माग र आपू�तर्को िस्थ�त, उत्पादन व�ृ� गन� सम्भावनालगायत मत्स्य क्षेतर् 
सधुारका ला�ग आवश्यक सूचना तथा तथ्या� स�लन, �व�षेण, अ�भलेखीकरण  र 
उपयोग तीनै तहका सरकारहरूको सहकायर्बाट गन� संस्थागत व्यवस्था �मलाइनेछ।  

९.1७.3 मत्स्य क्षेतर् �वकासको ला�ग आवश्यक मत्स्य पर्जनन, मत्स्य आहारा र मत्स्य स्वास्थ्य 
सधुारका ला�ग आवश्यक संस्थागत व्यवस्था तथा बजार�करणका संयन्तर् स्थापना गनर् 
तथा भइरहेका संरचनाहरूको पर्भावका�रतामा व�ृ� गनर् स�, पर्देश र स्थानीय तहबाट 
ग�रने सावर्ज�नक लगानीलाई व�ृ� ग�रनेछ।  

10. संस्थागत संरचना  

“रा��य मत्स्य �वकास नी�त” को सम्बन्धमा आवश्यक �नणर्य गनर्, नेपाल सरकारलाई समय समयमा 
राय सझुावहरू पर्दान गनर्, नी�तमा भएका व्यवस्थाहरूलाई कायार्न्वयन गनर् तथा कायार्न्वयनको ला�ग 
मातहतका �नकायहरूलाई �नद�शन �दन देहायबमोिजमको रा��य �नद�शक स�म�तको व्यवस्था ग�रएको 
छ: 

१०.१  रा��य �नद�शक स�म�त  

मन्तर्ी, कृ�ष तथा पशपुन्छ� �वकास मन्तर्ालय.............................................अध्यक्ष 

सिचव, कृ�ष तथा पशपुन्छ� �वकास मन्तर्ालय (पश ुसेवातफर् )...........................सदस्य 

सहसिचव, रा��य योजना आयोगको सिचवालय..............................................सदस्य                                                   

�नद�शक, लाइभस्टक एण्ड �फस�रज अनसुन्धान, नेपाल कृ�ष अनसुन्धान प�रषद्.....सदस्य   

सहसिचव, ऊजार्, जलसर्ोत तथा �सँचाइ मन्तर्ालय ..........................................सदस्य 

सहसिचव, उ�ोग वािणज्य तथा आपू�तर् मन्तर्ालय...........................................सदस्य 
सहसिचव, वन तथा वातावरण मन्तर्ालय ......................................................सदस्य 

महा�नद�शक, पश ुसेवा �वभाग..................................................................सदस्य 

�व��व�ालयहरूमध्येबाट दईुजना पर्�त�न�ध....................................................सदस्य 

उ�ोग वािणज्य महास�, कृ�ष उ�म केन्दर्का पर्�त�न�ध ..................................सदस्य 
पर्देशस्तर कृ�ष क्षेतर् �वषयक मन्तर्ालयका पर्�त�न�ध  ......................................सदस्य  

पर्�त�न�ध, गाँउपा�लका रािष् टर्य महासङ् घ र नेपाल नगरपा�लका 
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सङ् घ (कम्तीमा एक जना म�हला स�हत).....................................................सदस्य  

मत्स्य �वज्ञहरू मध्येबाट दईुजना................................................................सदस्य  

सहसिचव, पशपुन्छ� तथा मत्स्य �वकास महाशाखा, कृ�ष तथा  

पशपुन्छ� �वकास मन्तर्ालय..............................................................सदस्य सिचव 
 

१०.२ रा��य �नद�शक स�म�तले आवश्यकताअनसुार पर्ा�व�धक स�म�तहरू बनाउन सक्नेछ। 

१०.३ पर्देश तथा स्थानीय तहले नी�त कायार्न्वयनको ला�ग स�म�तहरू बनाउन सक्नेछन।् 

१०.४ यस नी�तको कायार्न्वयनका ला�ग गठन भएका स�म�तले बैठकको कायर् सञ् चालन 
कायर्�व�ध आफै  तयार गन�छन।् महासंघबाट पर्�त�न�धत्व गन� सदस्यका हकमा सम्बिन्धत 
महासंघबाट, पर्देशस्तर   मन्तर्ालयका पर्�त�न�धको हकमा पर्देशबाट तो�कएअनसुार र �वज्ञ सदस्य 
तथा �व��व�ालयहरूमध्येबाट रा��य �नद�शक स�म�तमा रहने पर्�त�न�धका हकमा रा��य �नद�शक 
स�म�तको अध्यक्षबाट मनोनयन ग�रएअनसुार हनुछे। रािष् टर्य �नद�शक स�म�तका अध्यक्षले 
मनोनयन गन� स�म�तका सदस्यहरूको पदाव�ध बढ�मा दईु वषर्को हनुेछ।  

१०.५ रािष् टर्य �नद�शक स�म�तको बैठक वषर्मा कम्तीमा दइुर् पटक बस्नेछ। 

१1. आ�थर्क पक्ष  

यो नी�त र यस नी�तबमोिजमको कायर्कर्म कायार्न्वयन नेपाल सरकारको तफर् बाट �दईने �व�ीय 
सहयोग तथा सह�ुलयत, वा�षर्क बजेट व�व्य तथा वा�षर्क स्वीकृत कायर्कर्महरूमाफर् त व्यविस्थत 
ग�रनेछ। त्यसैगर� नी�त कायार्न्वयनको ला�ग अन्य संघ संस्थाहरू तथा �नजी क्षेतर्समेतको सर्ोत 
साधन प�रचालन ग�रनेछ। 
 
१2. काननुी व्यवस्था  

यस नी�तको पर्भावकार� कायार्न्वयन गनर्को ला�ग आवश्यक काननुी पूवार्धार, �नद� िशका, मापदण्ड र 
कायर्�व�ध तजुर्मा ग�रनेछ।  

१3. अनगुमन तथा मूल्या�न  

मत्स्य सेवालाई �नयमन, अनगुमन तथा मलु्या�न गन� कायर् सरोकारवाला �नकाय तथा संस्थाको 
सहकायर्मा सरोकारवाला स�ीय, पर्ादेिशक र स्थानीय तहले गन�छ।  
 
१4. नी�तको प�रमाजर्न 

 आवश्यकताअनसुार नेपाल सरकारले यस नी�तको संशोधन वा प�रमाजर्न गनर् सक्नेछ।  
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दर्�ब्यः 
१. “मत्स्य” भ�ाले माछालगायत अन्य जलचरलाई जनाउँछ र वातावरणअनसुार शर�रको 

तापकर्ममा प�रवतर्न हनुे पानीमा रहने पर्ाणीलाई सम्झन ुपदर्छ। यो शब्दले �व�भ� पर्कारका 
माछा, घ�ुी, ग�टा, �सपी, िझङ् गेमाछाजस्ता अन्य जी�वत वा मतृ जलचर र �तनका अण्डा र 
बच्चासमेतलाई जनाउँछ।  

२. “मत्स्यक� (�फस�रज)” भ�ाले कुनै प�न जलाशय वा जलक्षेतर्मा ह�ुकर् एका वा हकुार्इएका 
जलचर वा जल�य वनस्प�तलाई जनाउनकुा साथै मत्स्य क्षेतर्सँग सम्बिन्धत �कर्याकलापलाई 
बझुाउँछ। 

३. “मत्स्य क्षेतर्” भ�ाले माछालगायत जल�य जीवहरू तथा जल�य वातावरणको संरक्षण, सम्व�र्न, 
व्यवस्थापन तथा �दगो उपयोगसम्बन्धी सम्पूणर् �कर्याकलापहरूलाई जनाउँछ। 

४. “जलक्षेतर्” भ�ाले माछा रहन सक्ने वा हकुार्उन स�कने पोखर�, �ा�, खोला, नद�, जलाशय, 

रेश वे, घोल, दह, �सँिचत धानखेत, �समसार, �रजरभ्वायर, तालतलैयाहरू, प�रत्य� जलाशयहरू, 

धापहरू तथा जम्मा ग�रएका पानीका स�यहरूसमेतलाई सम्झन ुपदर्छ। 

५. “जलाशय” भ�ाले �नरन्तर रूपले ब�गरहने वा जम्मा भइरा� ेवा स�य ग�रएको जलक्षेतर्लाई 
सम्झन ुपदर्छ।  

६. “मत्स्यपालन (एक्वाकल्चर)” भ�ाले �नयिन्तर्त अवस्थामा ग�रएको माछा तथा जल�य वनस्प�त 
लगायतका जल�यजीवहरूको खेती वा पालन सम्झन ुपदर्छ। 

७. “जल�य जै�वक �व�वधता” भ�ाले जल�य जीवहरूको जीव प�रविृ� प��तको �व�वधतालाई 
सम्झन ु पदर्छ। यो शब्दले जीवहरू स्वयम ् �भतर्को, उनीहरू एकअकार्बीचको र समगर् 
जीवहरूको सम्बन्ध तथा �व�वधतालाई जनाउँछ।  

८. “जै�वक स्वच्छता" (बायो सेिफ्ट) भ�ाले कुनै �क�समको प�रवतर्न जसले जल�य जीव, वातावरण 
तथा मानव स्वास्थमा पनर् सक्ने पर्�तकूल असरलाई �नयन्तर्ण गनर् अपनाइने सावधानीलाई 
सम्झन ुपदर्छ।  

९. “जै�वक जोिखम व्यवस्थापन” भ�ाले कुनै जीव समूहमा आइपनर् सक्ने जोिखमलाई प�हचान 
गन� कर्ममा रोगका क�टाणहुरू पर�क्षण गर� कुनै �नि�त सीमा�भतर् जोिखमर�हत आधार 
�सफा�रस गन� चरणलाई सम्झन ुपदर्छ।  

१०.“जै�वक सरुक्षा” (बायो सेक्य�ुर�ट)  भ�ाले मानव, पर्ाणी तथा वनस्प�तको जीवन तथा स्वास्थमा 
पन� असर तथा त्यसले समगर् वातावरणमा पान� असर सम्बन्धमा अपनाइने �व�षेण तथा 
व्यवस्थापन गन� रणनै�तक र एक�कृत दृ��कोण सम्झन ुपदर्छ। 

११. “िजम्मेवार मत्स्यक�सम्बन्धी आचारसं�हता (कोड अफ कण्डक्ट फर �रस्पोिन्सबल �फस�रज)” 
भ�ाले माछा  तथा जलचरहरूको पर्भावकार� संरक्षण र व्यवस्थापनलाई स�ुनि�त गद� 
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�तनीहरूको पालन गन� अ�धकार र कतर्व्यसमेतलाई व्यविस्थत गनर् अपनाइने आचार 
सं�हतालाई सम्झन ुपदर्छ।   

१२. “सह–व्यवस्थापन” भ�ाले, सरकार, माछाको उपयोग गन� स्थानीय समदुाय, माछामा आिशर्त 
समदुाय, अनसुन्धान गन� संस्थाहरू, सरकार� तथा गैर सरकार� संस्थाहरूलगायत ऋणदाता 
व्यि� वा संस्थाहरू,  पयर्टन उ�ोगसमेतले माछापालनका सम्बन्धमा �नणर्यकतार्को रूपमा 
अिख्तयार� र िजम्मेवार� �लएको साझेदार�य�ु व्यवस्थापनलाई सम्झन ुपदर्छ।  

१३. “सामदुा�यक मत्स्यपालन” भ�ाले,  सामू�हक रूपमा जी�वकोपाजर्नमा सहयोग परु् याउन 
सावर्ज�नक वा  सामदुा�यक जलाशयमा समदुायबाट ग�रने मत्स्यपालनसम्बन्धी 
�कर्याकलापलाई सम्झन ुपदर्छ। 

१४. “र् यािञ् चङ्” भ�ाले माछा तथा जलचरहरूको पर्भावकार� संरक्षण र व्यवस्थापनलाई स�ुनि�त 
गनर् पर्ाकृ�तक जलाशयमा लोपोन्मखु जातका माछाका भरुाहरू छाड्ने वा हकुार्उने 
�कर्याकलापलाई सम्झनपुदर्छ।  

१५. “जोिखम मूल्या�न” भ�ाले कुनै नयाँ मत्स्यपालनको शरुुवात र �तनीहरूलाई स्थानान्तरण 
गदार् त्यस्ता स्थलमा रहेका सर्ोत तथा �तनको बासस्थानमा कुनै असर पछर् वा पद�न भनी 
ग�रने पूवर्मूल्या�न पर्�कर्यालाई सम्झन ुपदर्छ।  

१६. “माछामा आिशर्त समदुाय” भ�ाले परम्परागत रूपमा सावर्ज�नक जलाशयमा माछा मार� 
जी�वकोपाजर्न गद� आएको समदुायलाई सम्झन ुपदर्छ। 
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	९.5.४ जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सिर्जना हुने अवसरहरूलाई उपयोग गर्न उपयुक्त भौगोलिक क्षेत्रमा उत्पादन हुने माछाहरूको व्यावसायिक खेतीको सम्भाब्यता अध्ययन गरी सोको विस्तार गरिनेछ ।
	९.7.७  नयाँ निजी फार्म दर्ता गर्नुअघि तथा स्थापना भइसकेका निजी तथा सरकारी फार्महरूमा मत्स्यपालन असल अभ्यासलाई अनिवार्य गर्ने गरी मत्स्यपालन मापदण्ड तर्जुमा गरी लागु गरिनेछ।
	९.7.८  मत्स्य बीज उत्पादन तथा वितरणमा संलग्न कृषक, व्यवसायी, संघ संस्थाहरूलाई अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।
	९.8.३  मत्स्य, मत्स्यजन्य पदार्थ, सौन्दर्य माछा तथा जलीय वनस्पतिहरूको निर्यात गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
	९.8.4  सौन्दर्य मत्स्यपालन, करेसा पोखरीमा मत्स्यपालन, ह्याचरी सञ्चालन तथा बीज उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ्ग तथा बजारीकरणसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि गरी युवा तथा महिलाहरूलाई सशक्त बनाइनेछ।
	९.8.5  युवाहरूलाई मत्स्यपालनमा लगानी वृद्धिको लागि आकर्षित गर्न युवा तथा महिला लक्षित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन र तिनको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।
	९.१0.1 उत्पादनपश्चातको वस्तु व्यवस्थापन तथा बजारीकरणका लागि चिस्यान केन्द्र, चिस्याउने यन्त्र, रेफ्रिजरेटेड तथा इन्सुलेटेड भ्यान र स्वच्छ बजारजस्ता सुविधाहरूको उपलब्धतामा वृद्धि गरिनेछ।
	९.१0.2 खाद्य गुणस्तर र सुरक्षा नियमावलीहरूको अनुपालनमा सुविधा र प्रोत्साहन प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
	९.१0.3 महिला तथा स्वयंसेवी समूहको अगुवाइमा परम्परागत खाद्य प्रशोधन प्रक्रियालगायत खाद्य गुणस्तर बढाउने गतिविधिहरूलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ।
	९.१0.4 निर्यातउन्मुख प्रशोधन तथा खाद्य गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादन पश्चातका क्रियाकलाप तथा प्रशोधनमा अत्याधुनिक प्रविधि लागु गरिनेछ।
	९.१0.5 माछा तथा उच्च गुणस्तरीय मत्स्यजन्य उत्पादनको आयात, ढुवानी, ह्याण्डलिङ्ग तथा भण्डारण गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड तथा निर्देशिका तयार गरी लागु गरिनेछ। प्रयोगशाला सुविधा तथा तालिम उपलब्ध गराई खाद्यपदार्थमा संसर्ग तथा सङ्क्रमण निषेध प्रणालीलाई सुधार...
	९.१0.६ मत्स्य क्षेत्रलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरर्राष्ट्रिय बजारसँग आबद्ध गर्न प्राङ्गारिक उत्पादन र सोको बजार पहुँच बढाइने छ। यसको लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिनुका साथै सूचना पद्धतियुक्त आधुनिक बजार विकास गरिनेछ।
	९.१1.१  सहरी तथा औद्योगिक हानिकारक वस्तुहरूलाई सोझै नदीनालामा फाल्ने कार्यमा रोक लगाइनेछ र बालीको लागि प्रयोग गरिने विषादी तथा हानिकारक रासायनिक पदार्थलाई नदी तथा जलाशयहरूमा फाल्ने कार्यमासमेत बन्देज लगाई त्यस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गरिनेछ।
	९.१1.२ बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ, जलविद्युत तथा फोहरमैला, कृषि, उद्योग, सडक र सहरी विकाससम्बन्धी परियोजनाहरूबाट माछाको वासस्थानलाई हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि उपयुक्त उपायहरू अपनाइनेछ।
	९.१1.३ गैरकानुनी तथा माछा पोखरीमा विष हाल्ने, करेण्ट लगाउने, विष्फोटक वस्तु हाल्नेलगायतका अव्यवस्थित तरिकाले माछा मार्ने कार्यहरू निरुत्साहन तथा नियन्त्रण गरिनेछ ।
	9.१1.४  मत्स्यपालनको सम्भावना बोकेका क्षेत्रमा वैज्ञानिक अभ्यासहरूको अनुसरण गर्दै उपयुक्त स्थान वा सिमसार क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण माछा प्रजातिहरूको पालन तथा संरक्षण गरिनेछ।
	९.११.५  जलीय जीवहरूको प्राकृतिक वासस्थान, आवागमन र बसाइँ सराइ गरी प्रजनन गर्ने प्राकृतिक प्रक्रियामा हानी नोक्सानी हुनबाट जोगाउनको लागि भौतिक संरचना निर्माण, अवैधानिक रूपमा माछा मार्ने अभ्यास र नदीजन्य वस्तुको अवैज्ञानिक दोहनलगायतका  क्रियाकलापहरू हुन...
	९.११.६ नदीहरूमा स्थायी प्रकृतिका संरचना निर्माण गर्दा जलीय जीवहरूको फिस ल्याडरलगायतका बसाइँसराइमैत्री संरचना निर्माण गरिनेछ।
	९.१२.८  जलचरहरूको वासस्थान र जलीय जीवको विविधता कायम राख्न स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान तथा सीपलाई संरक्षण र उपयोग गरिनुका साथै आनुवंशिक स्रोतसँग सम्बन्धित परम्परागत ज्ञानको संरक्षणका र लाभको बाँडफाँट सुनिश्चित गरिनेछ।
	9.१२.९  माछा मारी जीविकोपार्जन गर्ने समुदायलाई स्थानीय माछाको महत्त्व तथा मार्ने माछाको उपयुक्त आकार (क्याच साइज) र समय तथा ब्रिडिङ्ग ग्राउण्डको बारेमा सम्पर्क समूह बनाई तिनलाई  मत्स्य जैविक विविधतासम्बन्धी तालिम दिने व्यवस्था गरिनेछ।
	९.१2.१० नेपालको स्थानीय जातका मत्स्य आनुवंशिक संरक्षणका लागि जिन बैङ्क तथा परस्थानीय (एक्स सिटु)  संरक्षणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
	९.१2.११ स्थानीय स्रोत विशेषसँग सम्बन्धित जिम्मेवार मत्स्यकीसम्बन्धी आचारसंहिता तयार गरी लागु गरिनेछ।
	९.१३.५  सरकारी तथा निजी क्षेत्रका पेसागत संघ सङ्गठन, उद्योग, कृषक समूह, सहकारी आदिसँग समेत मत्स्य क्षेत्र सुधारको लागि समन्वयको व्यवस्था मिलाइनेछ।
	९.१३.६  मत्स्य विकासको आवश्यकता तथा सम्भावना, कृषक तथा यस पेसामा आश्रित समुदायको आवश्यकता तथा समस्या र मत्स्य क्षेत्रका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन हुने गरी अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू तय गरिनेछ।
	९.१३.७  तत्काल प्रयोगमा आउने क्रियागत अनुसन्धान (एक्सन रिसर्च) लाई प्राथमिकता दिँदै उत्पादन प्रविधि तथा असल व्यवस्थापन प्रविधिको विकास गरिनेछ।
	९.१३.८  प्रविधि प्रयोग गर्ने बहुसरोकारवालाहरूलाई समस्याहरूको पहिचानमा संलग्न गराई अनुसन्धानका विषयहरू छनौट गरिनेछ।
	९.१३.९  खाने माछा तथा मत्स्य भुराको बढ्दो माग अनुरूप मत्स्य क्षेत्रको व्यावसायिकरण र सहज मत्स्य बीज उत्पादन तथा प्राविधिक टेवा पहुँचको लागि प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिकस्तरको मत्स्य स्रोत केन्द्रको स्थापना गरिनेछ।
	९.१५.1 जैविक सुरक्षाका पक्षहरूलाई यथोचित ध्यानमा राख्दै जलचरहरूको स्वास्थ्य सुरक्षार्थ राष्ट्रिय मापदण्डको विकास गरिनेछ।
	९.१५.2 जलचरहरूको स्वास्थ्य निरीक्षण, निगरानी तथा संसर्ग निषेध प्रणाली (क्वारेण्टाइन सिस्टम) को स्थापना गरिनेछ।
	९.१५.३ रोगको निदान, स्वास्थ्य व्यवस्थापन तथा पानीको गुणस्तर परीक्षणसम्बन्धी सुविधाहरू व्यवस्था गरिनेछ।
	९.1७.१ यस नीतिलाई राज्यका तीनवटै तहबाट कार्यान्वयन गर्न मत्स्य क्षेत्रका राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा योजना तयार गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहद्वारा राष्ट्रिय प्राथमिकतासमेतलाई योगदान पुग्ने गरी प्रदेश र स्थानीयस्तरको आवश्यकता र सम्भावनाको आधारमा मत्स्य विक...
	९.1७.२ मत्स्य क्षेत्रको प्राकृतिक तथा जैविक स्रोत, विकास संरचनाहरूको अवस्था, जनशक्ति, बजार माग र आपूर्तिको स्थिति, उत्पादन वृद्धि गर्ने सम्भावनालगायत मत्स्य क्षेत्र सुधारका लागि आवश्यक सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण, अभिलेखीकरण  र उपयोग तीनै तहका...
	९.1७.3 मत्स्य क्षेत्र विकासको लागि आवश्यक मत्स्य प्रजनन, मत्स्य आहारा र मत्स्य स्वास्थ्य सुधारका लागि आवश्यक संस्थागत व्यवस्था तथा बजारीकरणका संयन्त्र स्थापना गर्न तथा भइरहेका संरचनाहरूको प्रभावकारितामा वृद्धि गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट गरिने स...
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