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राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण नियमावली, २०३० 

िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत 

२०३०।११।२८ 

संिोधि  

१. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्त ु(पष्ट्रिलो संिोधि) नियमावली, २०३२  २०३२।२।१ 

२. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्त ु(दोस्रो संिोधि) नियमावली, २०३५   २०३५।१०।८ 

३. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्त ु(तेस्रो संिोधि) नियमावली, २०४२   २०४२।६।२१ 

४. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण सम्बन्धी केिी नियमिरुलाई  

 संिोधि गिे नियमावली, २०७०   २०७०।१।३० 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐि, २०२९ को दफा ३३ ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी 

िेपाल सरकारले देिायका नियमिरू बिाएको छ:- 

पररच्छेद -१ 

प्रारशम्िक 

१. संशक्षप्त िाम र प्रारम्ि: (१) यी नियमिरुको िाम "राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्त ु संरक्षण 

नियमावली, २०३०"  रिेकोछ ।  

(२) यो नियमावली तरुुन्त प्रारम्ि ििुेछ ।  

२.  पररिाषा: ष्ट्रवषय वा प्रसङ्गले अकको  अथथ  िलागेमा यस नियमावलीमा,- 

(क)  "ऐि" िन्नाले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐि, २०२९ सम्झि ुपछथ  ।  

(ख)  "प्रमखु" िन्नाले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्त ु संरक्षण ष्ट्रविागको अनधकृत 

सम्झि ुपछथ  ।  

(ग)  "संरक्षक (वारे्डि)" िन्नाले राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको प्रिासिको मखु्य 

अनििारा िएको िेपाल सरकारको अनधकृत सम्झि ुपछथ  । 

                                           
  तेस्रो संशोधानद्वारा संशोधधत । 
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(घ)  "अिजु्ञापत्र (लाइसेन्स)" िन्नाले यस नियमावली बमोशजम प्रदाि गररिे कुिै 

ष्ट्रकनसमको अिजु्ञापत्र (लाइसेन्स) सम्झि ुपछथ  ।  

(ङ)  "इजाजतपत्र (पनमथ ट)" िन्नाले यस नियमावली बमोशजम प्रदाि गररिे कुिै 

ष्ट्रकनसमको इजाजतपत्र (पनमथ ट) सम्झि ुपछथ  ।  

पररच्छेद -२ 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षसम्बन्धी व्यवस्था 

३. निकुञ्ज वा आरक्षनित्र सञ्चालि गररि ेसेवा: (१) ऐिको दफा ६ बमोशजमको कुिै सेवा सषु्ट्रवधा 

िेपाल सरकारले कसैबाट संचालि गराउि चािेमा त्यस्तो सेवा वा सषु्ट्रवधा सम्बन्धी आव्यक 

ष्ट्रववरण खोली त्यस्तो सेवा वा सषु्ट्रवधा के कस्तो ितथ मा सञ्चालि गिथ  सनेि े िो सो सबै कुरा 

खलुाई नसल्र्ड टेण्र्डर ददिको लानग कशम्तमा पैंतीस ददिको म्याद तोकी प्रमखु पत्र पनत्रकामा 

सूचिा प्रकाशित गिुथ पछथ  र त्यस्तो टेण्र्डरको सूचिामा टेण्र्डर पेि गिुथ  पिे कायाथ लय वा अनधकृत 

र टेण्र्डर खोनलि ेसमय समेत तोनेि ुपछथ  ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम म्यादनित्र पिथ  आएका टेण्र्डरिरु रीतपूवथ कको ििए वा 

सन्तोषप्रद ििएको िने्न िेपाल सरकारलाई लागेमा अकको  टेण्र्डर माग गिथ को लानग पिु: सूचिा 

प्रकाशित गिथ  सनेिछे ।  

(३) उपनियम (१) वा (२) बमोशजम पेि िएको टेण्र्डर मध्ये िेपाल सरकारलाई 

सबैिन्दा बढी राजश्व (रोयल्टी) कबूल गिेको स्वीकार गिुथ  पछथ  ।  

तर कुिै खास अवस्थामा कम्ती राजश्व (रोयल्टी) कबूल गिेको टेण्र्डर पनि स्वीकार गिथ  

सष्ट्रकिछे र त्यस्तोमा टेण्र्डर स्वीकार गिे अनधकारीले सो गिुथ  परेको कारण समेत जिाई  

राख्नपुछथ  ।  

(४) राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षनित्र कुिै सेवा वा सषु्ट्रवधा संचालि गिथ कोलानग बोलकबोल 

गिे व्यशिले त्यस्तो सेवा वा सषु्ट्रवधा सञ्चालि गिे सम्बन्धमा कुिै ष्ट्रकनसमको निमाथ ण कायथ  गिुथ  

पदाथ  त्यसको ष्ट्रवस्ततृ आयोजिा तयार गरी िेपाल सरकारबाट स्वीकृत गराउि ुपिेछ ।  
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४.  संनियनमत प्राकृनतक आरक्षमा प्रवेि: (१) काजमा खष्ट्रटएका सरकारी कमथ चारी बािेक अन्य 

कुिै व्यशिले प्रमखुको नलशखत अिमुनत प्राप्त िगरी संनियनमत प्राकृनतक आरक्षमा प्रवेि गिथ  

पाउिे छैि र साधारणतया त्यस्तो इजाजतपत्र (पनमथ ट) बैज्ञानिक अिसुन्धािको लानग मात्र 

ददइिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम इजाजतपत्र प्राप्त गिे व्यशिले पालि गिुथ  पिे ितथ  र 

त्यस्तो इजाजतपत्र बिाल रििे अवनध सोिी इजाजतपत्रमा तोष्ट्रकए बमोशजमको ििुछे ।  

पररच्छेद – ३ 

शिकार सम्बन्धी व्यवस्था 

५.  शिकार गिथ  िििु:े कुिै व्यशिले अिजु्ञापत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गरेर पनि देिायका अवस्थामा कुिै 

वन्यजन्त ुवा पंक्षीिरुको शिकार गिथ  िुुँदैि ।  

(क)  गनिथ णी वा कनललो बच्चा साथमा रिेको पोथी िएमा,  

(ख)  शिकार बन्द समयमा,  

(ग)  रातको समयमा ।  

स्पष्टीकरण: यस निमयको प्रयोजिको लानग "रातको समय" िन्नाले 

सूयाथ स्तको आधा घण्टा पनछदेशख सूयको दय ििुिुन्दा आधा घण्टा 

अगानर्डसम्मको समयलाई      जिाउुँछ ।  

६.  शिकार गिथ  निषधे गररएको तररकािरू: (१) प्रमखुको नलशखत आदेि ििई कुिै पनि व्यशिले 

देिायको तररकाबट वन्यजन्त ुवा पंक्षीको शिकार गिथ  िुुँदैि:- 

(क)  पािी ष्ट्रपउिे घाट वा िूि वा माटो चाट्िे वा आिाल बस्िे ठाउुँमा 

ढुकेर,  

(ख)  कुिै ष्ट्रकनसमको दजथ ि, दामल, जाल, धराप, खोर वा पासो थापेर,  

(ग)  ष्ट्रवष वा लठ्याउिे औषनध खवुाएर,  

(घ)  ष्ट्रवषयिु िातिानतयार प्रयोग गरेर,  
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(ङ)  पात बजाएर वा कृनत्रम बोनलले बोलाएर वा कुिै ष्ट्रकनसमको बाजा वा 

टेपरेकर्डथ  बजाएर,  

(च)  गुुँर्ड वा मादमा ढुकी बसेर,  

(छ)  राुँको वा बत्तीिरू देखाएर,  

(ज)  मचाि वा जिावर झनुेयाउि ेगरी लनुेिे ठाउुँ बिाएर,  

(झ)  मोटरकार, जीप, ट्रक, गार्डा, ट्यानेटर, िवाई जिाज, िेनलकोप्टरमा 

चढेर,  

(ञ)  शिकार गिे उदेशे्यले कुिै ष्ट्रकनसमको घाुँसमा वा जङ्गलमा आगो लगाएर,  

(ट)  कुिै वन्यजन्तकुो शिकारमा कुकुरको मदेशत नलएर र पंक्षीको शिकारको 

िकमा घर पालवुा चराको मदेशत नलएर ।  

(२) बौलाएको िात्ती वा मान्छे खािे (म्यािइटर) बाघ वा शचतवालाई मािुथ  पदाथ  

उपनियम (१) को खण्र्ड (ञ) बािेक अन्य कुिै तररका अपिाउि सष्ट्रकिछे ।  

७.  शिकार गदाथ  प्रयोगमा ल्याउि िििु े िातिनतयार र खरखजािा: देिायबमोशजम शिकार गदाथ  

देिायको िातिनतयार र खरखजािा प्रयोग गिथ  पाइिे छैि:- 

(क) सबै ष्ट्रकनसमको शिकार गदाथ : 

(१)  स्वचानलत (अटोमेष्ट्रटक) राइफल वा एक चोरी ट्रीगर तान्दा एक िन्दा 

बढी गोली एकै पटक जािे जिुसकैु ष्ट्रकनसमको िनतिार,  

(२)  ष्ट्रवषयिु पदाथथ  वा बम पड्किे खरखजािा,  

(३)  साइलेन्सर जर्डाि िएको बन्दकु ।  

(ख) चौघर्डा र सो सरिको जन्त ुवा पंक्षीिरू बािेक अन्य वन्यजन्तकुो शिकार गदाथ :  

(१)  २२ बोर ररम फायर राइफल,  

(२)  िवाई बन्दूक (एअरगि) वा कावको िर्डाईअनेसाइर्ड बन्दूक,  

(३)  सबै ष्ट्रकनसमको पेस्तोल वा ररिल्वर,  

(ग)  लगिुा, रातो मगृ, घोरल, बिेल र पंक्षीिरू बािेक अन्य कुिै ष्ट्रकनसमका 

वन्यजन्तकुो शिकार गदाथ :  
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(१) जिुसकैु ष्ट्रकनसमको छराथ वाल बन्दकु (िटगि),  

(२) िरुवा बन्दकु,  

(३) २२ बोरिन्दा सािो बोर वा सोिन्दा कम िशिको राइफल ।  

पररच्छेद- ४ 

शिकार अिजु्ञापत्र (लाइसेन्स) र अन्य इजाजतपत्र (पनमथ ट) सम्बन्धी व्यवस्था 

८. शिकार अिजु्ञापत्र (लाइसेन्स) का ष्ट्रकनसमिरु: शिकार अिजु्ञापत्र देिाय बमोशजम चार 

ष्ट्रकनसमका ििुेछि:्- 

(क) शजल्ला शिकार अिजु्ञापत्र, 

(ख) सामान्य शिकार अिजु्ञापत्र,  

(ग) पूरक शिकार अिजु्ञापत्र, 

(घ) पंक्षी शिकार अिजु्ञापत्र,  

९.  शजल्ला शिकार अिजु्ञापत्र (लाइसेन्स): (१) शजल्ला शिकार अिजु्ञापत्र अिसूुची -१ बमोशजमको 

दस्तरु नलई िेपाली िागररकलाई मात्र ददि सष्ट्रकिेछ । सो अिजु्ञापत्र दि ददिसम्म बिाल रिि े

गरी शजल्ला वि कायाथ लयले ददि सनेिेछ र त्यस्तो अिजु्ञापत्र प्राप्त गिे व्यशिले अिजु्ञापत्रमा 

तोष्ट्रकएको इलाकामा देिायका वन्यजन्तिुरु र पंक्षीिरू देिायको अनधकतम संख्यामा िबढाई 

वन्यजन्तकुो िकमा जम्मा तीिवटासम्म र पंक्षीको िकमा जम्मा दिवटासम्म शिकार गिथ  

पाउिेछ ।  

वन्यजन्त ुर पंक्षीिरूको िाम  शिकार गिथ  पाइि े प्रत्येक वन्यजन्त ु र 

पंक्षीिरूको अनधकतम संख्या:-  

(१) स्तिधारी:  

(क) रातो मगृ  - १ 

(ख) शचत्तल - १ 

(ग) बिेल - २ 

                                           
  तेस्रो संशोधानद्वारा संशोधधत । 



www.lawcommission.gov.np 

 

6 

(घ) चौघर्डा - ३ 

(२) पंक्षीिरू: 

(क) मजुूर - १ 

(ख) कानलज - ३ 

(ग) लईुचे - ५ 

(घ) नतत्रा, च्याखरुा - १० 

(ङ) पािी िाुँस - १० 

तर कुिै पनि ददिमा तीिवटा िन्दा बढी पंक्षीिरू मािथ  पाइिे छैि । 

(२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको िएता पनि शजल्ला शिकार अिजु्ञापत्र 

एकै व्यशिलाई एक वषथ मा एक पटक िन्दा बढी ददइि ेछैि र त्यसको म्यादनित्र शिकार गरे 

पनि िगरे पनि सो अिजु्ञापत्रको म्याद थप ििुे छैि ।  

१०. सामान्य शिकार अिजु्ञापत्र: सामान्य शिकार अिजु्ञापत्र अिसूुची -१ बमोशजमको दस्तरु नलई 

िेपाली र ष्ट्रवदेिी िागररकलाई मिािारत शंृ्खलादेशख दशक्षण सीमाके्षत्रसम्म पन्रददि वा मिािारत 

शंृ्खलादेशख उत्तर सीमाके्षत्रसम्म एक्काइस ददिसम्म बिाल रििे गरी ददि सष्ट्रकिेछ र त्यस्तो 

अिजु्ञापत्र प्राप्त गिे व्यशिले अिजु्ञापत्रमा लेशखएको शजल्ला वा के्षत्रमा देिायका वन्यजन्तिुरू र 

पंक्षीिरू देिायको अनधकतम संख्यामा िबढाई वन्यजन्तकुो िकमा जम्मा चारवटासम्म र 

पंक्षीिरुको िकमा जम्मा दिवटासम्म शिकार गिथ  पाउिेछ:- 

(१)  वन्यजन्तकुो िाम  शिकार गिथ  पाइि े प्रत्येक वन्यजन्तकुो 

अनधकतम संख्या:-  

(क) रातो मगृ  - १ 

(ख) शचत्तल - २ 

(ग) लगिुा - १ 

(घ) घोर्डा गधा - १ 

(ङ) बिेल - २ 

                                           
  तेस्रो संशोधानद्वारा संशोधधत । 
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(च) चौघर्डा - ४ 

(२)  पंक्षीिरूको िाम : शिकार गिथ  पाइि े प्रत्येक पंक्षीिरूको  

अनधकतम संख्या:-  

(क) मजुूर - २ 

(ख) कानलज - ४ 

(ग) लईुचे - १० 

(घ) च्याखरुा र तीत्रा   - १० 

(ङ) पािी िाुँस र चखेवा - १० 

(च) ढुकुर, परेवा, िलेसो - १० 

(छ) बट्टाई   - १० 

(ज) चािा  - १० 

तर कुिै पनि ददिमा चािा र बट्टाई बािेक अन्य पंक्षीिरू पाुँचवटा िन्दा बढी मािथ  पाइि े

छैि । चिा र बट्टाईको िकमा एक ददिमा बढीमा दिबटासम्म शिकार गिथ  सष्ट्रकिेछ ।  

११. पूरक शिकार अिजु्ञापत्र: सामान्य शिकार अिजु्ञापत्र प्राप्त व्यशिलाई सो अिजु्ञापत्रमा तोष्ट्रकएको 

ठाउुँ र म्यादनित्र शिकार गिे गरी अिसूुची-१ बमोशजम लाग्ि ेदस्तरु बझुाएमा देिायका वन्यजन्त ु

देिाय बमोशजमको संख्यामा शिकार गिथ  पूरक शिकार अिजु्ञापत्र ददि सष्ट्रकिछे:- 

 (१)  वन्यजन्तकुो िाम  शिकार गिथ  पाइि े प्रत्येक वन्यजन्तकुो 

अनधकतम संख्या:-  

(क) िाउर  - २ 

(ख)  जरायो  - १ 

(ग) शचतवुा - १ 

(घ) िाल ु(ष्ट्रिमालयि नबयर) -  १ 

(ङ) िाल ु(स्थल नबयर) - १ 

(च) थार - १ 

                                           
  तेस्रो संशोधानद्वारा संशोधधत । 
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(छ) झारल - १ 

(ज) घोरल - १ 

(झ) शचत्तल - २ 

(ञ) बिेल - २ 

१२. पंक्षी शिकार अिजु्ञापत्र (लाइसेन्स): यो अिजु्ञापत्र शिकार खलुा समय (नसजि) िरको लानग 

बिाल रििे गरी िेपाली र ष्ट्रवदेिी िागररकलाई अिसूुची -१ बमोशजमको दस्तरु नलई ददि 

सष्ट्रकिछे र त्यस्तो अिजु्ञापत्र प्राप्त गिे व्यशिले देिायमा लेशखएका पंक्षीिरूको िकमा एक ददिमा 

पाुँचमा िबढाई शिकार गिथ  पाउिेछ । चािा र बट्टाईको िकमा एक ददिमा दिवटासम्म शिकार 

गिथ  सष्ट्रकिेछ:- 

पंक्षीिरूको िाम : शिकार गिथ  पाइि े प्रत्येक पंक्षीिरूको  अनधकतम 

संख्या:-  

(१) मजुूर - ४ 

(२) कानलज - २ 

(३) तीत्रा   - जनतसकैु पनि 

(४) लईुचे    -  ,,  

(५) बट्टाई   -  ,, 

(६) पािी िाुँस र चखेवा -  ,, 

(७) ढुकुर, परेवा, िलेसो- -  ,, 

(८) चािा -  ,, 

(९)  च्याखरुा  -  ,,  

१३. शिकार अिजु्ञापत्र (लाइसेन्स) ददि ेअनधकारी: (१) शजल्ला शिकार अिजु्ञापत्र बािेक नियम 

१०, ११ र १२ बमोशजमको अिजु्ञापत्र प्रमखु वा सो कामको लानग िेपाल सरकारले तोकेको 

कुिै अनधकृतले ददि सनेिेछ ।  

                                           
  तेस्रो संशोधनद्वारा थप ।  
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(२) कुिै ष्ट्रकनसमको शिकार अिजु्ञापत्रको लानग दरखास्त ददि े व्यशिसुँग शिकार गिथ  

चािेको वन्यजन्त ुवा पंक्षीिरू मािथ  प्रयोग गररिे िातिनतिारको प्रचनलत िेपाल कािूि बमोशजम 

रीतपूवथ क इजाजतपत्र िएमा मात्र अिजु्ञापत्र ददइिछे ।  

(३) कुिै वषथ  शिकार आरक्षमा मािथ  पाउि ेवन्यजन्तकुो वाष्ट्रषथ क िाग (कोटा) प्रमखुले 

निशित गिेछ र त्यसरी निशित गरेको िाग (कोटा) मा िबढ्िे गरी मात्र शिकार अिजु्ञापत्र 

ददइिेछ ।  

(४) उपनियम (१), (२) र (३) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए  तापनि कुिै वन्यजन्त ु

पंक्षीको उशचत संरक्षणको निनमत्त आव्यक परेमा िेपाल सरकारले कुिै शजल्ला, शिकार आरक्ष 

वा अन्य कुिै के्षत्रमा शिकार गिथ  ददि ेवन्यजन्त ुवा पंक्षीको संख्या घटाउि वा त्यस्तो अिजु्ञापत्र 

ददिे काम स्थनगत गिथ  सनेिछे ।  

१४.  अिजु्ञापत्र (लाइसेन्स) बेगर शिकारमा मदेशत गिथ  िििु:े नियम १५ वा १६ बमोशजमको 

अिजु्ञापत्र (लाइसेन्स) प्राप्त िगरी कुिै पनि व्यशिले ज्याला, इिाम वा िार्डा नलिे गरी कुिै 

व्यशिलाई पेिवेार शिकारीको िैनसयतले शिकारमा मदेशत गिथ  वा शिकारी िई वन्यजन्त ुवा पंक्षी 

देखाउि पाउिे छैि ।  

१५.  पेिवेार शिकारी अिजु्ञापत्र: (१) िेपाल 


……… को पिार्डी र तराई दबैु के्षत्रमा लामो 

अवनधदेशख शिकार र यात्रा अनियाि दलिरूको निनमत्त आव्यक सरसामाििरू समेत व्यवस्था 

गिथ मा अििुवी तथा ऐि र सो ऐि अन्तगथ त बिेको नियमिरूको जािकारी िएको व्यशिलाई 

प्रमखुले अिसूुची-१ बमोशजमको दस्तरु नलई पेिवेार शिकारीको अिजु्ञापत्र ददि सनेिेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजमको अिजु्ञापत्र जारी िएको नमनतले एक वषथ सम्म बिाल 

रििेछ । यस ष्ट्रकनसमको अिजु्ञापत्र  नलि चाििे व्यशिले दरखास्त ददंदा सम्बशन्धत काम गिथ  

सनेिे क्षमता र आफ्िो आनथथ कस्तर देशखिे अन्य प्रमाणिरू पेि गिुथ  पिेछ ।  

(३) प्रमखुले आव्यक सम्झेमा उपनियम (१) बमोशजम अिजु्ञापत्र प्राप्त गिे व्यशिले 

पालि गिुथ पिे थप ितथ  र बन्देज तोष्ट्रकददि सनेिेछ र त्यस्तो अिजु्ञापत्र प्राप्त गिे व्यशिले 

                                           

    /fli6«o lgs'~h tyf jGohGt' ;+/If0f ;DaGwL s]xL lgodx?nfO{ ;+zf]wg ug]{ lgodfjnL, @)&) åf/f lemlsPsf] . 

         तेस्रो संशोधनद्वारा थप ।  
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आत्मरक्षा वा शिकार अिजु्ञापत्र प्राप्त गिेले घाइते बिाएको वन्यजन्तलुाई िाग्िबाट रोनेिको 

लानग बािेक अन्य कुिै अवस्थामा पनि कुिै वन्यजन्तकुो शिकार गिथ  पाउिे छैि ।  

१६.  शिकार गाइर्ड अिजु्ञापत्र (लाइसेन्स):  (१) सम्बशन्धत शजल्ला वि नियन्त्रकले देिायको 

आधारमा कुिै व्यशिलाई अिसूुची -१ बमोशजमको दस्तरु नलई  शिकार गाइर्ड अिजु्ञापत्र ददि 

सनेिेछ र त्यसरी शिकार गाइर्ड अिजु्ञापत्र ददिे अनधकारीले त्यस्तो अिजु्ञापत्रको एकप्रनत 

प्रमखुकिाुँ पठाउि ुपिेछ:- 

(क)  दरखास्तवाला आफूले काम गिथ  चािेको के्षत्रनित्रको वन्यजन्त ुवा पंक्षी 

शिकार नसत पररशचत छ िने्न लागेमा,  

(ख)  दरखास्तवाला ऐि र ऐि अन्तगथ त बिेका नियमिरूको जािकार ििुकुा 

साथै  शिकार गाइर्डको काम गिथ  सक्षम छ िने्न लागेमा ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम शिकार गाइर्ड अिजु्ञापत्र प्राप्त व्यशिले अिजु्ञापत्रमा 

तोष्ट्रकएको शजल्ला वा शजल्लािरुमा मात्र शिकारीिरूलाई गाइर्ड गिे काम गिथ  पाउिछे ।  

(३) प्रमखुले वा िेपाल सरकारले सो कामको लानग तोष्ट्रकददएको कुिै अनधकृतले 

आव्यक देखेमा उपनियम(१) बमोशजम शिकार गाइर्ड अिजु्ञापत्र प्राप्त गिे व्यशिले पालि गिुथ  

पिे थप ितथ  र बन्देजिरु तोष्ट्रकददि सनेिेछ र यस्तो अिजु्ञापत्र प्राप्त व्यशिले आत्मरक्षा र 

शिकार अिजु्ञापत्र प्राप्त गिेले घाईते बिाएको वन्यजन्तलुाई िाग्िबाट रोनेिको लानग बािेक कुिै 

अवस्थामा पनि कुिै वन्यजन्तकुो शिकार गिथ  पाउि ेछैि ।  

१७. एकिन्दा बढी शिकार अिजु्ञापत्र (लाइसेन्स) िददइि:े कुिै पनि व्यशिलाई एकिन्दा बढी 

शिकार अिजु्ञापत्र एकैसाथ ददइिे छैि ।  

तर नियम ११ अिसुार पूरक शिकार अिजु्ञापत्र र नियम १२ अिसुार पंक्षी शिकार 

अिजु्ञापत्र नलिलाई यस नियमले बाधा परु् याएको मानििे छैि ।  

१८.  अिजु्ञापत्र, वन्यजन्त,ु आखेटोपिार वा िातिनतयार देखाउि पिे: अिजु्ञापत्र प्राप्त व्यशिले 

शिकार गिथ  जाुँदा आफूले पाएको अिजु्ञापत्र साथमा राख्न ुपिेछ र राष्ट्रिय निकुञ्ज शिकार आरक्ष 

वा अन्य वि कायाथ लयका कमथ चारीिरू मध्ये िेपाल सरकारले तोकेको दजाथ सम्मको कमथ चारीले 
                                           
  तेस्रो संशोधानद्वारा संशोधधत । 
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कुिै व्यशिको साथमा रिेको शिकार  रशजष्टर, माररएको वा पष्ट्रिएको वन्यजन्त ु वा पंक्षी, 

आखेटोपिार वा िातिनतयार िेिथ  चािेमा देखाउि ुपिेछ ।  

१९.  अिजु्ञापत्र (लाइसेन्स) िस्तान्तरण िििु:े अिजु्ञापत्र प्राप्त गिे व्यशिले आफूले प्राप्त गरेको 

अिजु्ञापत्र कुिै पनि तररकाबाट कसैलाई िस्तान्तरण गिथ  िुुँदैि ।  

२०. अिजु्ञापत्र (लाइसेन्स) ष्ट्रफताथ  गिुथ  पिे: कुिै अिजु्ञापत्र प्राप्त गिे व्यशिले आफूले पाएको 

अिजु्ञापत्रको म्याद िाघेको पैंतीस ददिनित्र शिकार  रशजष्टरको साथै त्यस्तो अिजु्ञापत्र ष्ट्रफताथ  गिुथ  

पिेछ । शजल्ला शिकार अिजु्ञापत्र जिाुँबाट प्राप्त गररएको िो सोिी ठाउुँमा र अन्य ष्ट्रकनसमका 

अिजु्ञापत्र (लाइसेन्स) राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण कायाथ लय वा जिाुँबाट प्राप्त गररएको 

िो सोिी ठाउुँमा ष्ट्रफताथ  गिुथ  पिेछ ।  

२१.  शिकार आरक्षमा क्षते्र (ब्लक) सरुक्षण इजाजतपत्र: प्रमखुले वा िेपाल सरकारले सो कामको 

लानग तोकेको कुिै अनधकृतले शजल्ला शिकार अिजु्ञापत्र  वा सामान्य शिकार अिजु्ञापत्र  प्राप्त 

गरेका व्यशिलाई शिकार आरक्षनित्र शिकार गिथ  अिसूुची -१ बमोशजमको दस्तरु नलई क्षेत्र 

(ब्लक) सरुक्षण इजाजतपत्र ददि सनेिेछ । िेपाली िागररकको िाममा के्षत्र (ब्लक) सरुक्षण 

गरी ष्ट्रवदेिीलाई शिकार खेल्ि ददि वा खेलाउि सियोग गिथ  समेत िुुँदैि ।  

२२.  िमूिा संकलि गिथ  वा वन्यजन्त ुर पंक्षीिरू पिि वा शिकार गिथ  इजाजतपत्र नलि ुपिे: 

(१) वैज्ञानिक अिसुन्धािको लानग कुिै वन्यजन्त ुवा पंक्षी पिि वा शिकार गिथ  वा अरु कुिै 

कीट-ष्ट्रकटाण ुमाछा वा कुिै प्राकृनतक उपज संकलि गिथ  चाििे व्यशिले प्रमखु समक्ष दरखास्त 

ददि ुपिेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम दरखास्त ददि ेव्यशि कुिै मान्यता प्राप्त अध्ययि संस्थाि 

वा शचनर्डयाखािा वा वैज्ञानिक अिसुन्धाििालाको अनधकारी िएमा र त्यस्तो व्यशिले देिाय 

बमोशजम गरी पिि वा रेखदेख गिथ  सनेछ िने्न ष्ट्रवश्वास िएमा ऐिको अिसूुची-१ मा उशल्लशखत 

वन्यजन्त ुवा पंक्षी बािेक अरुको िकमा अिसूुची-२ बमोशजमको दस्तरु नलएर प्रमखुले सम्बशन्धत 

वन्यजन्त ुपंक्षीको शिकार गिथ  वा कीट-ष्ट्रकटाण ुपिि इजाजतपत्र ददि सनेिेछ:- 

                                           
     तेस्रो संशोधानद्वारा संशोधधत । 
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(क)  दरखास्तवालाले सम्बशन्धत वन्यजन्त ु पंक्षी वा कीट-ष्ट्रकटाण ु पििे वा 

संकलि गिे कायथ को आफै उपशस्थत िई वा सो काममा दक्ष प्रनतनिनध 

पठाई सपुरीवेक्षण गिे िएमा,  

(ख)  सम्बशन्धत वन्यजन्त ुवा पंक्षी पििे तररका मिानसव तथा जरुरत िन्दा 

बढी द:ुख िददिे ष्ट्रकनसमको िएमा,  

(ग)  पिेको वन्यजन्त ु वा पंक्षीिरूको उशचत रेखदेख वा ओसार-पसार गिथ  

सनेिे क्षमता िएमा ।  

(३) उपनियम (२) बमोशजम ददइिे इजाजतपत्रको म्याद साधारणतया तीि मष्ट्रििाको 

ििुेछ । प्रमखुले मिुानसव देखेमा थप म्याद ददि सनेिछे र यसरी म्याद थप्दा थप ितथ  समेत 

तोनेि सनेिछे ।  

२३.  वन्यजन्त ुर पंक्षी पिि ेदस्तूर: नियम २२ बमोशजम वन्यजन्त ुर पंक्षी वा कीट-ष्ट्रकटाण ुपिुँ दा 

लाग्िे दस्तरु अिसूुची-२ मा उल्लेख िए बमोशजम ििुछे र त्यस्तो दस्तरु देिाय बमोशजम गरी 

बझुाउि सष्ट्रकिेछ:- 

(क) लाग्ि े दस्तरु पूरै वा त्यसको पचास प्रनतित िरुूमा र पचास प्रनतित 

सम्बशन्धत वन्यजन्त ु वा पंक्षीिरू पिेपनछ बझुाउि े गरी प्रमखुले 

दरखास्तवालासुँग असलु उपर गिथ  सनेिेछ ।  

(ख)  कुिै वन्यजन्त ुवा पंक्षीिरू पििे बखतमा वा पिी सकेपनछ मिथ  गएमा 

इजाजतपत्र प्राप्त व्यशिले पिि पाएको इजाजतपत्रको संख्यामै नगन्ती 

ििुेछ र नतिको निनमत्त लाग्िे दस्तरु समेत बझुाउि ुपिेछ ।  

(ग)  कुिै वन्यजन्त ु वा पंक्षीिरू पिि इजाजतपत्र प्राप्त व्यशिले कुिै 

वन्यजन्त ुपिि सकेि वा सो पििे  नसलनसलामा कुिै वन्यजन्त ुवा 

पंक्षी मिथ  वा घाइते ििु पाएको छैि िने्न प्रमखुलाई लागेमा इजाजतपत्र 

प्राप्त व्यशिले बझुाउि ुपिे दस्तरुको पचित्तर प्रनतितसम्म रकम ष्ट्रफताथ  

गररददिेछ ।  
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२४.  अिजु्ञापत्र र इजाजतपत्रको लानग ददइि े दरखास्त, त्यसको ढाुँचा र दस्तरु: (१) यस 

नियमावली बमोशजम ददइि ेअिजु्ञापत्र (लाइसेन्स) र इजाजतपत्र (पनमथ ट) को ढाुँचा अिसूुची -५, 

७, ९ र ११ बमोशजमको र नतिीिरू प्राप्त गिथ को लानग ददइिे दरखास्तको ढाुँचा अिसूुची- ३, 

४, ६, ८ र १० बमोशजम ििुेछ । शिकार अिजु्ञापत्र र शिकार गाइर्ड अिजु्ञापत्रको निनमत्त 

दरखास्त ददिे व्यशिले आफ्िो िालसालै शखचेको दईुप्रनत फोटो समेत पेि गिुथ पछथ  ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम अिजु्ञापत्र (लाइसेन्स) वा इजाजतपत्र (पनमथ ट) प्राप्त गिे 

व्यशिले अिसूुची -१ बमोशजम लाग्िे दस्तरु बझुाउि ुपिेछ ।  

२५. ष्ट्रवदेिी िागररकलाई शिकार अिजु्ञापत्र ददि ेबारे: ष्ट्रवदेिी िागररकलाई कुिै ष्ट्रकनसमको शिकार 

अिजु्ञापत्र ददंदा पेिवेार शिकारी अिजु्ञापत्र प्राप्त व्यशिको साथमा मात्र शिकार गिथ  जाि पाउि े

गरी ितथ  तोनेि सष्ट्रकिछे । 

तर कुिै ष्ट्रवदेिी िागररक पेिेवार शिकारीको मदेशत ष्ट्रविा शिकार गिथ  सनेिे क्षमता िएको 

छ र निज ऐि र ऐि अन्तगथ त बसेको नियमिरूनसत साधारणतया पररशचत छ िने्न कुरा अिजु्ञापत्र 

(लाईसेन्स) ददिे अनधकारीलाई लागेमा पेिवेार शिकारी साथमा िनलएर पनि शिकार गिथ  जाि 

पाउिे गरी छुट ददि सनेिेछ ।  

२६. अिजु्ञापत्र निलम्बि गिथ  सष्ट्रकि:े यस नियमावली अन्तगथ त प्रदाि गररएको अिजु्ञापत्र वा 

इजाजतपत्र बशखथ लाप कसरु  िएकोमा त्यस्तो कसरु  सम्बन्धी मदुेशाको कारबािी गदाथ  सम्बशन्धत 

मदुेशा िेिे अनधकारीले िेपाल सरकार समक्ष जािेर गरी निकासा िई िआएसम्म त्यस्तो कसरु  

गिे व्यशिले प्राप्त गरेको अिजु्ञापत्र वा इजाजतपत्रलाई निलम्बि गिे गरी आदेि ददि सनेिेछ ।  

२७.  अिजु्ञापत्रको िक्कल ददि सष्ट्रकि:े प्रमखु वा िेपाल सरकारले सो कामको लानग तोकेको कुिै 

अनधकृतले मिानसब सम्झेमा कुिै अिजु्ञापत्र वा इजाजतपत्र  िराएमा वा अरु कुिै प्रकारले िष्ट 

िएमा अिसूुची -१ बमोशजम लाग्िे दस्तरु नलई त्यस्तो अिजु्ञापत्र वा इजाजतपत्रको प्रनतनलष्ट्रप 

(र्डुशप्लकेट) ददि सनेिछे । यस्तो प्रनतनलष्ट्रप स्वरुप प्रदाि गररएको अिजु्ञापत्र (लाइसेन्स) र 

इजाजतपत्रको म्याद सक्कल अिजु्ञापत्र वा इजाजतपत्रको बाुँकी अवनधसम्मको लानग मात्र ििुेछ ।  
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पररच्छेद – ५ 

ष्ट्रवष्ट्रवध 

२८.  शिकार  रशजष्टर: प्रत्येक शिकार अिजु्ञापत्रको साथ एक शिकार  रशजष्टर पनि ििुेछ जसमा 

अिजु्ञापत्र  प्राप्त व्यशिले शिकारको नसलनसलामा घाइते गरेको वा मारेको सबै बन्यजन्त ु र 

पंक्षीिरूको पूणथ तया ठीक ठीक अनिलेख (रेकर्डथ ) राख्न ुपिेछ । जन्त ुवा पंक्षीिरू मारेको बाह्र 

घन्टानित्र वा शिकार आरक्ष छाड्ि ुअगावै िमेष्ट्रटिे पक्का मसीमा प्रत्येक वन्यजन्त ुवा पंक्षी मारेको 

ठाउुँ, नमनत, जात, िाले, पोथी (वन्यजन्तकुो लानग मात्र) प्रष्ट बझु्िे गरी अिसूुची -१२ बमोशजम 

शिकार रशजष्टारमा लेख्नपुछथ  ।  

२९. तोष्ट्रकएको ष्ट्रकनसमको वा संख्या िन्दा बढी वन्यजन्त ुमरेमा बझुाउि ुपिे: कुिै व्यशिले शिकार 

गदाथ  िष्ट्रवतव्य परी आफूले प्राप्त गरेको अिजु्ञापत्र बमोशजम शिकार गिथ  पाउिे ष्ट्रकनसम िन्दा निन्दै 

ष्ट्रकनसमको वा शिकार गिथ  पाउिे संख्या िन्दा बढी संख्यामा कुिै बन्यजन्त ुवा पंक्षी मिथ  गएमा 

वा घाईते िएमा त्यस्तो घाईते वा मिथ  गएको वन्यजन्त ु वा पंक्षीको संख्या र ष्ट्रकनसम आफ्िो 

शिकार रशजष्टरमा चढाई   फेला परेका मतृ वन्यजन्त ुवा पंक्षीलाई सोिी आरक्षमा वा िजीकको 

बि कायाथ लयमा बझुाई ददिपुछथ  ।  

२९क. बिले पिि ेअिजु्ञापत्र: (१) राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष के्षत्र बािेक अन्य के्षत्रबाट बिलेको 

बच्चा पिि कुिै िेपाली िागररकले निवेदि ददएमा सम्बशन्धत र्डी.एफ.ओ. वा प्रमखुले त्यस्तो 

व्यशिबाट प्रनत बिलेको बच्चाको एक सय रुपैयाुँ दस्तरु नलई अिसूुची -१२क. बमोशजमको 

ढाुँचामा अिजु्ञापत्र ददि सनेिछे ।  

(२) अिजु्ञापत्र बमोशजम पििे बिेल ष्ट्रवदेि निकासी गिथ  पाइिे छैि । 

(३) अिजु्ञापत्र बमोशजम बिले पिदा बिेल मिथ  गएमा त्यस्को सट्टा अकको  बिेल 

पिि पाउिे छैि ।  

                                           
     तेस्रो संशोधनद्वारा थप ।  
      दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधधत ।  
     तेस्रो संशोधानद्वारा संशोधधत । 
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(४) ................. 

३०. आखेटोपिारको निकासी पैठारी वा व्यापार गिथ  नसफारस प्राप्त गिुथ  पिे: (१) व्यापाररक 

उदेशे्यले आखेटोपिारको निकासी पैठारी गिथ को लानग िेपाल सरकार वि मन्त्रालयको नलशखत 

नसफाररस प्राप्त गिथ को निनमत्त दरखास्त ददंदा आखेटोपिार सम्बन्धी कािूिी स्वानमत्वको निस्सा वा 

त्यस्तो आखेटोपिार पैठारी गररिे मलुकुको सम्बशन्धत कम्पिी, संस्था वा व्यशिको िाउुँ र सो 

सम्बन्धमा आदाि प्रदाि िएको कागजातको िक्कल समेत पेि गिुथ  पिेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम नसफाररसको माग गिे व्यशि व्यापारको लानग 

आखेटोपिारको निकासी पैठारी गिथ  सनेिे देशखएमा अिसूुची -१ बमोशजम लाग्िे दस्तरु नलई 

िेपाल सरकार वि मन्त्रालयबाट अिसूुची -१३ बमोशजमको नसफाररस पत्र ददइिेछ ।  

३१.  निकासी पैठारी गिे बाटो तोनेि सनेि:े िेपाल सरकारले िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकाशित गरी 

तोष्ट्रकददएको िन्सारको बाटोबाट मात्र आखेटोपिारका निकासी पैठारी गिथ  पाउिे गरी तोष्ट्रकददि 

सनेिेछ र त्यसरी तोष्ट्रकएकोमा आखेटोपिार निकासी पैठारी गिथ  इजाजत प्राप्त व्यशिले सोिी 

िन्सारबाट मात्र आखेटोपिार निकासी पैठारी गिे गिुथ पछथ  ।  

३२.  आखेटोपिारको िस्तान्तरण: ऐिको दफा १९ बमोशजम कुिै व्यशिले आफूनसत िएको कुिै 

आखेटोपिार नबिी वा सट्टा पट्टा वा अन्य कुिै प्रकारको िक छार्डी ददुँदा त्यस्तो आखेटोपिार 

सम्बन्धी स्वानमत्वको निस्सा समेत त्यस्तो आखेटोपिार नलिे व्यशिलाई िस्तान्तरण गिुथ  पिेछ ।  

३३. कािूिी स्वानमत्वको निस्सा: (१) ऐिको दफा १८ को उपदफा (१) बमोशजम आखेटोपिारको 

निस्सा नलि ुपिे व्यशिले ऐि लागू ििु ुिन्दा अगावै आखेटोपिार प्राप्त गरेको िो िने्न प्रमाणसाथ 

२०३६ साल पौष मसान्तसम्म अिसूुची -१४ बमोशजमको ढाुँचामा उपनियम (२) बमोशजम 

अनधकार प्राप्त अनधकारी समक्ष दरखास्त ददई त्यस्तो आखेटोपिारको कािूिी निस्सा नलई 

राख्नपुछथ ।  

                                           
      तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएिो ।  
     पहिलो सशंोधनद्वारा संशोधधत ।  
     दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधधत ।  
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(२) उपनियम (१) बमोशजम आखेटोपिारको निस्सा ददिे अनधकारी देिायको के्षत्रको 

लानग देिायको अनधकृत ििुछे;- 

(क) काठमार्डौं उपत्यकानित्रको शजल्लाको लानग राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण 

कायाथ लयको प्रमखु,  

(ख) अन्य शजल्लािरूको लानग सम्बशन्धत के्षत्रको कन्जरिेटर वा र्डी.एफ.ओ.,  

(ग) कुिै पनि कन्जरिेटर वा र्डी.एफ.ओ. को अनधकार के्षत्रनित्र िपिे शजल्लािरूको 

लानग सम्बशन्धत शजल्लाका प्रमखु शजल्ला अनधकारी।  

(३)  ऐिको दफा १७ को उपदफा (२) तथा दफा १८ को उपदफा (१) 

बमोशजमको निस्सा अिसूुची -१५ बमोशजमको ढाुँचामा ददइिेछ ।  

(४) उपनियम (३) बमोशजमको कािूिी स्वानमत्वको निस्सा ददि े अनधकार प्राप्त 

अनधकरीले सबै आखेटोपिारमा आफ्िो कायाथ लयको निस्सा लगाई ददिपुछथ  र त्यस्तो छाप वा 

निस्साको ष्ट्रववरण कािूिी स्वानमत्वको निस्सामा समेत उल्लेख गरी ददिपुछथ  ।  

३४.  घाइते िएका वन्यजन्त ुपनि शिकार गिे संख्यामा नगन्ती गररि:े अिजु्ञापत्र प्राप्त गिे व्यशिले 

शिकार गदाथ  वन्यजन्तलुाई घाइते तलु्याएमा यथािीघ्र त्यसलाई पत्ता लगाई मािुथ पछथ  र त्यसरी 

घाइते िएको वन्यजन्तकुो ष्ट्रववरण आफ्िो शिकार रशजष्टरमा चढाउि ुपछथ  ।  

तर घाइते िएको वन्यजन्त ु पत्ता लगाउि िसके पनि अिजु्ञापत्र प्राप्त गिे व्यशिले 

शिकार गिथ  पाउिे वन्यजन्तमुा नगन्ती गररिेछ ।  

३५.  सूचिा गिुथ  पिे: (१) कसैले शिकार गदाथ  कुिै ष्ट्रिंस्रक वन्यजन्तलुाई घाइतेसम्म तलु्याई मािथ  

िसकेमा त्यस्तो वन्यजन्तकुो ष्ट्रकनसम र अरु कुिै ष्ट्रववरण िए सो सष्ट्रित खलुाई यथािीघ्र सोिी 

आरक्ष वा िजीकको वि कायाथ लयलाई सूचिा गररददि ुपछथ  र त्यस्तोमा सम्बशन्धत आरक्ष वा वि 

कायाथ लयले पनि वरपरका सबै गाउुँ बजारका बानसन्दालाई सतकथ  रिि सूशचत गरी ददिपुछथ  ।  

(२) ऐिको दफा २१ बमोशजम आफू वा अरु कुिै व्यशि वा अर पालवुा कुिै 

जिावरको बचावटको लानग कसैले िातिनतयार प्रयोग गदाथ  कुिै वन्यजन्त ुमिथ  गएमा वा घाइते 

                                           
     तेस्रो संशोधनद्वारा थप 
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िएमा त्यसको सूचिा बाटोको म्याद बािेक चौबीस घण्टानित्र राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष वा वि 

कायाथ लय रिेको शजल्लामा  िशजकको कुिै त्यस्तो कायाथ लयको प्रमखुलाई ददि ुपछथ  ।  

३६. कुिै वन्यजन्त ु वा पंक्षीलाई िानिकारक घोष्ट्रषत गिथ  सष्ट्रकि:े यस नियमावलीमा यस अशघ 

जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनि िेपाल सरकार वि तथा ि-ूसंरक्षण मन्त्रालयले कुिै खसा 

क्षेत्रमा कुिै खास समयको लानग ऐिको अिसूुची -१ मा उशल्लखत वन्यजन्त ुवा पंक्षी बािेक 

अन्य कुिै वन्यजन्त ुवा पंक्षीिरुलाई िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी कृष्ट्रषको निनमत्त िानिकारक 

घोष्ट्रषत गिथ  सनेिेछ र त्यसरी िानिकारक घोष्ट्रषत गररएका वन्यजन्त ुवा पंक्षीलाई सोिी सूचिामा 

तोष्ट्रकएको ितथ  र बन्देजको अनधिमा रिी, खेत, खला, बारीमा ष्ट्रविा अिजु्ञापत्र पनि धपाउि, 

लखेट्ि, पिि वा मािथ  सष्ट्रकिेछ ।  

३७.  अिसूुचीमा संिोधि गिथ  सष्ट्रकि:े िेपाल सरकारले आव्यक देखेमा िेपाल राजपत्रमा सूचिा 

प्रकाशित गरी यस नियमावलीको अिसूुचीमा संिोधि गिथ  सनेिेछ ।  

३८. मदुेशा िेिे अनधकारी: (१)  यस नियमावली अन्तगथ तका कसूर सम्बन्धी मदुेशाको कारबािी र ष्ट्रकिारा 

गिे अनधकार सम्बशन्धत राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको संरक्षकलाई र अन्य के्षत्रको लानग सम्बशन्धत 

शजल्ला वि नियन्त्रकलाई ििुेछ ।  

(२) उपनियम (१) को सवथ सामान्यतामा प्रनतकूल असर िपिे गरी देिायका कसरु  

सम्बन्धी मदुेशाको कारबािी र ष्ट्रकिारा गिे अनधकार सम्बशन्धत राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको 

सिायक संरक्षक (अनसषे्टण्ट वारे्डि) र निज िरिेकोमा इलाका वि संरक्षकलाई ििुेछ;- 

(क)  बीिा ईजाजत राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षमा प्रवेि गरेमा,  

(ख)  माररएको, समानतएको वा घाईते तलु्याएको वन्यजन्तलुाई शिकार 

रशजष्टरमा िचढाएमा,  

(ग)  अिजु्ञापत्र साथमा िराखी शिकार खेलेमा,  

(घ)  नेयाम्प गिथ  तोष्ट्रकएको ठाउुँमा िन्दा अन्यत्र नेयाम्प खर्डा गरेमा,  

(ङ)  शिकार अिजु्ञापत्रमा तोष्ट्रकएको कुिै ितथ  उल्लंघि गरेमा,  

                                           
    तेस्रो सशंोधनद्वारा संशोधधत 
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(च)  राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष नित्रको पाुँचसय रुपैयाुँसम्म मोल पिे रुख 

ष्ट्रवरुवा वा अन्य कुिै वि पैदावार काटेमा वा ढालेमा वा अन्य प्रकारले 

क्षनतग्रस्त गरेमा । 

३९.  खारेजी: शिकार नियमावली, २०२६ खारेज गररएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ष्ट्रटप्पणी:-  नछन्न बाुँकी मदुेशािरू सिे : यो नियमावली प्रारम्ि िुुँदामा बखत मूल नियमावली  अन्तगथ त कन्जरिेटर तथा प्रमखु 

शजल्ला अनधकारी समक्ष दायर िई नछन्न बाुँकी रिेका मदुेशािरू यो नियमावली प्रारम्ि िएपनछ सम्बशन्धत 

र्डी.एफ.ओ. समक्ष सिेछि ्। (दोस्रो संिोधिको नियम ६ अिसुार)  

b|i6AoM–  १.  तेस्रो संिोधिद्वारा रुपान्तर गररएका िब्दिरु :- 

(क) "वि मन्त्रालय" को सट्टा "वि तथा ि-ूसंरक्षण मन्त्रालय" ।  

(ख)  "राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्त ु संरक्षण कायाथ लय" को सट्टा "राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्त ु संरक्षण 

ष्ट्रविाग" ।  

(ग)  "नर्ड.एफ.ओ." को सट्टा "शजल्ला वि नियन्त्रक"  

(घ)  "रेन्जर" को सट्टा "इलाका वि संरक्षक" ।  

@=  s]xL g]kfn sfg"g ;+zf]wg ug]{ P]g, @)^# åf/f ¿kfGt/ ePsf zAbx¿M–  

æ>L % sf] ;/sf/Æ sf] ;§f æg]kfn ;/sf/Æ . 
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अिूसूची -१ 

(नियम ९ को उपनियम (१, १०, ११, १२, १५, १६, २१ र २४ संग सम्बशन्धत) 

दस्तरु 

ि.सं. अिजु्ञापत्र/इजाजतपत्रको िाम 

दस्तरु (रु.) 

िपेाली िागररक ष्ट्रवदेिी िागररक 

-!_ शजल्ला शिकार अिजु्ञापत्र ५,०००।-  

-@_ सामान्य शिकार अिजु्ञापत्र ६,०००।- ५०,०००।- 

-#_ पंक्षी शिकार अिजु्ञापत्र २,०००।- १०,०००।- 

-$_ पूरक शिकार अिजु्ञापत्र 

वन्यजन्तकुो िाम प्रनत वन्यजन्त ु

-s_ शचतवुा !),))).– !,%),))).– 
-v_ िाउर !),))).– !,)),))).– 
-u_ िाल ु *,))).– !,#),))).– 
-3_ जरायो !%,))).– &%,))).– 
-ª_ घोरल &,))).– %),))).– 
-r_ थार #,))).– %),))).– 
-5_ झारल &,))).– %),))).– 
-h_ शचत्तल %,))).– @%,))).– 
-em_ बुँदेल #,))).– %,))).– 
-`_ घोर्डगधा &,))).– @%,))).– 
-6_ सामान्य शिकार अिजु्ञापत्रमा  

िएको वन्यजन्त ुथप प्रत्येकको 
#,))).– @%,))).– 

-%_ पेिेवार शिकारी अिजु्ञापत्रमा  

(५ वषथ को लानग मात्र) 
!,)),))).– %,)),))).– 

                                           
  मितत २०६९।३।४ िो नेपाल राजपत्रिा प्रिामशत सूचनाद्वारा संशोधधत ।  
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-^_ शिकार गाईर्ड अिजु्ञापत्र %,))).–  

-&_ शिकार आरक्षमा क्षते्र (ब्लक) सरुक्षण 
इजाजतपत्र (शिकारी क्षेत्र सरुक्षण गिथ  
प्रनत शिकार प्रनत िप्ता) 

!),))).– @%,))).– 

-*_ आखेटोपिारको कािूिी स्वानमत्वको 

प्रमाणपत्र 

!,))).– %,))).– 

-(_ अिजु्ञापत्र िक्कल !,))).– %,))).– 

-!)_ ष्ट्रवष्ट्रवध नसफाररसपत्र  @,))).– %,))).– 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

द्रष्टव्य: -s_ प्रवेशपत्र वा अनिुतत पत्र नमलई राष्ट्ष्िय तनिुञ्नमित्र प्रवेश गने वा उपयुकु्त बिोष्ट्जि 
िुन ैिाि गने व्यष्ट्क्तलाई तोिोएिो दस्तरुिा शत प्रततशत अततररक्त दस्ततृ मलई 
प्रबेशिो अनिुतत हदइनेछ ।  

 
-v_ E-Bidding sf] dfWodåf/f k|lt:kwf{ u/fO{ a9L af]nsjf]n ug]{nfO{ klg 

tf]lsPsf] sf]6fleqsf dfly tf]lsPsf jGohGt'x?sf] lzsf/ u/fpg cg'dlt 

k|bfg ug{ ;lsg]5 . 
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अिूसूची -२ 

(नियम २२ सुँग सम्बशन्धत) 

वैज्ञानिक अिसुन्धािको लानग वन्यजन्त ुवा पंक्षीिरू (सरुशक्षत ईन्रे्डन्जसथ  सूचीमा िपरेका मात्र) 

पिि र संकलि गिथ  इजाजतपत्र वापतको  

दस्तरु 

qm=;= jGohGt'sf] lsl;d b:t'/ -?=_ 

-s_ स्तिधारी वन्यजन्त ु

-!_ शचतवुा #),))).– 

-@_ िाल ु(स्थल, ष्ट्रिमाली) #),))).– 

-#_ िाउर $),))).– 

-$_ जरायो, घोर्डगधा @%,))).– 

-%_ झारल, थार, घोरल @),))).– 

-^_ रातो बाुँदर !),))).– 

-&_ जंगली कुकुर %,))).– 

-*_ सबै ष्ट्रकनसमका वि ष्ट्रवरालािरू (संरशक्षत वन्यजन्तकुो सूचीमा िपरेका मात्र) #,))).– 

-(_ शचत्तल !),))).– 

-!)_ लगिुा, रातो मगृ %,))).– 

-!!_ ढेर्डु (लंगरु) बाुँदर #,))).– 

-!@_ स्याल, फ्याउरो @,))).– 

-!#_ बुँदेल !,))).– 

-!$_ ओत, रतेल @,))).– 

-!%_ माष्ट्रटथ ि (मलसाप्रो) मारकोट, नलजेल िेलजग व्यजर !,))).– 

-!^_ चमेरी %)).– 

                                           
  मितत २०६९।३।४ िो नेपाल राजपत्रिा प्रिामशत सूचनाद्वारा संशोधधत ।  
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-!&_ उड्िे लोखके र ठूलो लोखके (फलाइंग र जाइण्ट स्कोरेल) @,))).– 

-!*_ अन्य लोखके %)).– 

-!(_ खरायो, मसेु खरायो %)).– 

-@)_ न्याउरी मसुा @)).– 

-@!_ दमु्सी @)).– 

-@@_ छुचनु्रो, मोल िोल !)).– 

-@#_ मसुा %).– 

-v_ पंक्षीिरू (फूलसमेत) 

-!_ ठूलो बाज (िािी बाज) ^,))).– 

-@_ सारस, कारङकुरुङ र गरुर्ड सारस @,))).– 

-#_ शचल, नगदेश र ठूलो शिकारी पंक्षी !,%)).– 

-$_ ठूलो लाटोकोसेरो, माछा मािे लाटोकोसेरो @,))).– 

-%_ शचलेमे कानलज, कानलज कोकलास र ठूलो िाुँस %)).– 

-^_ धिेि %)).– 

-&_ सािो बाज, सािो शिकारी पंक्षी लईुचे र नतत्रा %)).– 

-*_ च्याखरुा, िाुँस, चखेवा र मैिा %)).– 

-(_ अन्य लाटोकोसेरो %)).– 

-!)_ परेवा, मलेवा, ढुकुर, जरेुली, तोरीचरा र बट्टाई !)).– 

-!!_ सेकल्स, रािीचरी, कुथकेु, बङुगे चरा, फलावर पकथ स, सिवर्डथ  !)).– 

-!@_ लािाुँचे काठफोर्डवुा, कोईली, कुकु्क !)).– 

-!#_ सगुा !)).– 

-!$_ अन्य पंक्षीिरू  !)).– 

-u_ घनस्रिे जन्त ु(रेप्टाईल्स), माछा तथा कीरािरू 

-!_ मगर गोिी ^,))).– 
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-@_ मगर गोिीको फुल !,))).– 

-#_ कछुवा @,))).– 

-$_ कछुवाको फुल %)).– 

-%_ अन्य सपथ  जानत !)).– 

-^_ छेपारो !)).– 

-&_ भ्यागतु्तो %).– 

-*_ माछा (५ इन्च र सो िन्दा लामो) @%.– 

-(_ माछा (५ इन्च िन्दा छोटो) @%.– 

-!)_ पतुली %).– 

-!!_ अरु कीरा फटेंग्रा -k|lt ;o_ !).– 
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       अिसूुची -३ 

(नियम २४ सुँग सम्बशन्धत) 
शजल्ला शिकार अिजु्ञापत्रको दरखास्त फाराम 

श्ी .............................. 

.......... कायाथ लय ............................... शजल्ला ......................... अञ्चल  

१. ............. शजल्लाको ......... व्लक ........ मा शिकार गिथ को लानग शजल्ला शिकार 

अिजु्ञापत्र पाउुँ ।  

ष्ट्रववरण 

२. शिकार गिथ  चािेको वन्यजन्त ुतथा पंक्षीिरूको िाम र संख्या:  

िाम   संख्या  

(क) ...................  ............  

(ख) ...................  ............  

(ग) ...................  ............  

(घ) ...................  ............  

(ङ) ...................  ............  

३. शिकार गदाथ  प्रयोग गिे िातिनतिारको ष्ट्रववरण:  

(क) िातिनतयारको ष्ट्रकनसम, बोर र कम्पिी ................................  

(ख) िातिनतयारको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) ददिे कायाथ लयको िाम: .... 

(ग) इजाजतपत्र (लाइसेन्स) को िं. ...........................  ......... 

 

दरखास्त गिे व्यशिको सिी: .....................  

िाम, थर: .....................  

ठेगािा (स्थायी): ........... 
अस्थायी: .......................  

नमनत: .......................  िागररकता ............ 
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अिसूुची -४ 

(नियम २४ सुँग सम्बशन्धत) 
 शिकार अिजु्ञापत्र (लाईसेन्स दरखास्त फाराम) 

श्ी .............................. 

.......... कायाथ लय । 

१. ............................... शजल्ला/अञ्चल/वि कायाथ लय/शिकार आरक्ष अन्तगथ तको क्षते्र । 
ब्लकमा शिकार गिथ को लानग ..... शिकार अिजु्ञापत्र (लाइसेन्स) पाउुँ ।  

२. शिकार गिथ  चािेको वन्यजन्तकुो िाम र संख्या (पूरक शिकार अिजु्ञापत्रको निनमत्त) 
ष्ट्रववरण 

वन्यजन्तकुो िाम  शिकार गिथ  चािेको संख्या  

(क) ...................  ............   

(ख)  ...................  ............  

(ग)  

३. िातिनतिारको ष्ट्रववरण:  

(क) िातिनतयारको ष्ट्रकनसम, बोर र कम्पिी ................................  

(ख) िातिनतयारको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) िं. ............ ददिे कायाथ लय ..... 
४. शिकार के्षत्रमा लनगिे िाशत्त, घोर्डा, खच्चर, गधा, बैलगार्डा, मोटर तथा अन्य सवारीको संख्या र 

िम्बर .......................................................... 
५. नेयाम्प बिाउि चािेको स्थाि ................................................... 
६. यो िन्दा अगानर्ड नमनत ......... मा कायाथ लयबाट ...........िम्बरको .. अिजु्ञापत्र (लाइसेन्स) प्राप्त 

गरेकोछु/नथए ।  

दरखास्त गिे व्यशिको सिी:.. 
िाम, थर: .....................  

िागररकता: ........ 
ठेगािा (स्थायी): ........... 
अस्थायी: ....................... 

नमनत: .......................   
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अिसूुची -५ 

(नियम २४ सुँग सम्बशन्धत) 

िेपाल सरकार 

वि मन्त्रालय  

.................... कायाथ लय 

 शिकार अिजु्ञापत्र  

१. अिजु्ञापत्र (लाइसेन्स) िं. ............  

२. अिजु्ञापत्र (लाइसेन्स) को ष्ट्रकनसम ............ 

३. (क) अिजु्ञापत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गिे व्यशिको  

 िाम, थर ................... 

(ख) ठेगािा- स्थायी .......................  

        अस्थायी ..................... 

(ग) िागररकता ..................... 

 

४.  मािथ  सष्ट्रकिे वन्यजन्त ु

र पंक्षीको िाम  

संख्या  कैष्ट्रफयत 

 १ 

२ 

३ 

  

 

 

५. अिजु्ञापत्र (लाइसेन्स) बिाल रििे अवनध ........ देशख ........ सम्म  

६. शिकार गररिे के्षत्र ....................ब्लक ................................... 

७. िातिनतयारको ष्ट्रकनसम, बोर र कम्पिी .............. इजाजतपत्र (लाइसेन्स) िं. ...... 

८.  शिकार गदाथ  प्रयोग गररिे सवारीको ष्ट्रकनसम र संख्या  ...........  

  िम्बर (सवारीको) ................... 

 

अिजु्ञापत्र प्राप्त गिे 
व्यशिको फोटो  
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९. साथमा जाि ेव्यशिको िाम वा संख्या ...................  

(क)   

(ख)   

 

१०.  अिजु्ञापत्र (लाइसेन्स) वापत प्राप्त िएको दस्तरु ......................... 

११. वन्यजन्त ुवापत प्राप्त िएको दस्तरु (परुक शिकार अिजु्ञापत्रको लानग) .... 

 

अिजु्ञापत्र पाउि ेव्यशिको सिी ..........      अिजु्ञापत्र ददिे अनधकारीको सिी...... 

-------------------------------  

िाम: .....................  

दजाथ  ........... 
नमनत .......................  

नमनत: .......................  

रष्टव्य:-  अिजु्ञापत्र प्राप्त व्यशिले ऐि र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्य जन्त ुसंरक्षण नियमावली, २०३० को 

अनधिमा रिी शिकार गिुथ  पिेछ ।  
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अिसूुची -६ 

(नियम १५ र १६ सुँग सम्बशन्धत) 

पेिवेार शिकारी/शिकारी गाईर्ड अिजु्ञापत्रको दरखास्त फाराम 

श्ी .............................. 

.......... कायाथ लय ................. 

.................... शजल्ला......................अञ्चल 

 ष्ट्रवषय:- पेिेवार शिकारी/शिकारी गाईर्ड अिजु्ञापत्र सम्बन्धमा ।  

उपरोि ष्ट्रकनसमको अिजु्ञापत्रको निनमत्त देिायको व्यिोरा खलुाई अिरुोध गदथ छु:-  

ष्ट्रववरण 

(पेिेवार शिकारीको निनमत्त मात्र) 

(१)  अििुव ...................... 

(२)  कायथ  सम्बशन्धत क्षमताको प्रमाण ............................. 

(३)  आनथथ क स्रोत देशखिे प्रमाण ..................... 

(शिकार गाईर्डको निनमत्त मात्र) 

(१)       काम गिथ  खोजेको के्षत्र .................. 

(२)      गाईर्डको काम गिथ  सनेिे क्षमता सम्बशन्धत प्रमाण ..................... 

दरखास्त गिे व्यशिको सिी ................................ 
िाम, थर: .....................  

ठेगािा /स्थायी: ........... 
अस्थायी: .......................  

नमनत: .......................  िागररकता ............ 
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अिसूुची -७ 

(नियम १५ र १६ सुँग सम्बशन्धत) 

िेपाल सरकार  

वि तथा ि-ूसंरक्षण मन्त्रालय 

...................... कायाथ लय  

पेिवेार शिकारी/शिकारी गाईर्ड अिजु्ञापत्र   

 अिजु्ञापत्र िं. ......................... 

 

  

 

यो पेिेवार शिकारी/शिकार गाईर्डको अिजु्ञापत्र ..............वस्िे ....लाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा 

वन्यजन्त ु संरक्षण नियमावली, २०३० अिसुार पेिेवार शिकारी/शिकार गाईर्डको काम .......... 

शजल्ला/के्षत्रमा गिथ  पाउि े गरी प्रदाि गररएको  

छ ।  

 

 

अिजु्ञापत्र प्राप्त गिे व्यशिको सिी  अिजु्ञापत्र ददि े अनधकृतको सिी 

................................ 

िाम........................  

दजाथ  ......................  

नमनत: .......................  नमनत ....................... 

 

 

अिजु्ञापत्र प्राप्त 
व्यशिको फोटो  
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अिसूुची -८ 

(नियम २४ सुँग सम्बशन्धत) 

शिकार आरक्षमा शिकार गिे इजाजतपत्रको दरखास्त फाराम 

श्ी .............................. 

.......... कायाथ लय ................. 

.................... शजल्ला......................अञ्चल 

 ष्ट्रवषय:- शिकार आरक्षमा शिकार गिे शिकार आरक्ष इजाजतपत्र सम्बन्धमा ।  

 

  --------------- शिकार आरक्षको ब्लक/ क्षते्र ---------------------- मा शिकार गिथ  

शिकार आरक्ष इजाजतपत्र (पनमथ ट) पाउुँ ।  

 

अन्य ष्ट्रववरण:  

(क) शिकार अिजु्ञापत्रको ष्ट्रकनसम ...... 

(ख) शिकार अिजु्ञापत्र प्रदाि गिे कायाथ लय ......... 

(ग) शिकार अिजु्ञापत्रको िं. ............ 

(घ) शिकार अिजु्ञापत्र बिाल रििे अवनध ......... देशख ................ सम्म  

 

शिकार गिथ  चािेको वन्यजन्त ुर पंक्षीको ष्ट्रकनसम    सख्या 

(क) वन्यजन्त ु..........  

(ख) पंक्षी .............  

दरखास्त गिे व्यशिको सिी 

................................ 

िाम, थर: .....................  

ठेगािा /स्थायी: ........... 

अस्थायी: .......................  

नमनत: .......................  िागररकता ............ 
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अिसूुची -९ 

(नियम २१ सुँग सम्बशन्धत) 

िेपाल सरकार  

वि तथा ि-ूसंरक्षण मन्त्रालय 

...................... कायाथ लय  

शिकार आरक्षमा शिकार गिे इजाजतपत्र  

 

 इजाजतपत्र पत्र िं. ......................... 

 

यो शिकार आरक्षमा गिे इजाजतपत्र ..............नमनत ...बाट प्राप्त ................ िं. को 

....  शिकार अिजु्ञापत्र पाउिे .................. बस्िे .............. लाई ............. शिकार आरक्षको 

....................... ब्लकमा .................... देशख ................नमनतसम्म निम्ि लेशखएको ष्ट्रकनसम र 

संख्याको वन्यजन्त ुवा पंक्षीिरू शिकार गिथ  प्रदाि गररएको छ ।  

 

वन्यजन्त ुवा पंक्षीिरुको ष्ट्रकनसम    सख्या  

(क)   

(ख)   

(ग)  

 

 इजाजतपत्र प्राप्त गिे व्यशिको सिी   इजाजतपत्र ददि ेअनधकृतको सिी   

  ................................ 

िाम........................  

दजाथ  ......................  

नमनत: .......................      नमनत ....................... 
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अिसूुची -१० 

(नियम २२ सुँग सम्बशन्धत) 

वैज्ञानिक िमूिािरू सङ्कलि गिथ  वा वन्यजन्त ुवा पंक्षी पिि े 

इजाजतपत्रको निनमत्त 

दरखास्त फाराम  

 

 

 

श्ी  ......................... 

.....................................  

 

वन्यजन्त ुवा पंक्षी पिि वा शिकार गिे /कीट-ष्ट्रकटाण,ु माछा वा कुिै प्राकृनतक उपज सङ्कलि 

गिे इजाजतपत्रको निनमत्त तल लेशखएको व्यिोरा खलुाई दरखास्त गिथ  आएको छु ।  

 

१. दरखास्तवालाको पूरा िाम, थर .......... 

२.  ठेगािा :-  (क) स्थायी 

(ख) अस्थायी 

३.  िागररकता .......................... 

४.  वन्यजन्त,ु पंक्षी, कीट-ष्ट्रकटाण,ु वा कुिै प्राकृनतक उपज पिि शिकार गिथ  वा सङ्कलि गिुथ  परेको 

कारण ................ 

५.  वन्यजन्त,ु पंक्षी, कीट-ष्ट्रकटाण,ु माछा वा प्राकृनतक उपज  कुिै मान्यता प्राप्त शचनर्डयाखािा वा 

वैज्ञानिक संस्थाको निनमत्त पििे वा सङ्कलि गिे िए त्यसको िाम, ठेगािा............. 

६. पििे, सङ्कलि गिे आददको उदेशे्य ...................... 

७.  वन्यजन्त ुवा पंक्षी पििे सम्बन्धमा प्राप्त गरेको अििुवको छोटकरी ष्ट्रववरण................  

८.  पिि, शिकार गिथ  वा सङ्कलि गिथ  चािेको वन्यजन्त,ु पंक्षी, कीट-ष्ट्रकटाण ुवा अन्य प्राकृनतक 

उपजको ष्ट्रववरण:-  
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जात वा ष्ट्रकनसम संख्या वा पररणाम शिकार गिे ठाउुँ 

वा क्षते्र 

पिि सङ्कलि गिथ  चािेको 

     

 

 

 

                                                                                      

                                                                                          दरखास्त गिे व्यशिको सिी   

नमनत: .......................            ................................ 
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 अिसूुची -११ 

(नियम २४ सुँग सम्बशन्धत) 

िेपाल सरकार  

वि तथा ि-ूसंरक्षण मन्त्रालय 

----------------- कायाथ लय  

वैज्ञानिक िमूिािरू सङ्कलि गिथ  /वन्यजन्त ुपिि ेइजाजतपत्र 

    

इजाजतपत्र िं. -------------------------------- 

 

 

यो इजाजतपत्र------------------------ वस्िे ---------------------- लाई निम्ि लेशखए 

बमोशजम ष्ट्रकनसम, संख्या वा पररमाण तल लेशखएको ठाउुँबाट शिकार गिथ / पिि  सङ्कलि गिथ  प्रदाि 

गररएको छ । 

  

पंक्षी/ कीट-ष्ट्रकटाण/ु माछा /प्राकृनतक उपजको ष्ट्रवस्ततृ ष्ट्रववरण 

जात वा ष्ट्रकनसम  संख्या वा पररमाण  शिकार गिे ठाउुँ 

वा क्षते्र  

पिि  सङ्कलि गिथ  पाउि े 

     

 

 

 

 

 

 यो इजाजतपत्र ---------------- नमनत/अवनधसम्मको लानग प्रदाि गररएको छ । ितथ िरू (कुिै 

िए):- ---------------------------------  
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इजाजतपत्र प्राप्त गिे व्यशिको सिी  इजाजतपत्र ददि ेअनधकृतको सिी  

  ................................           ................................ 

िाम: -------------------  

दजाथ  -------------------- 

नमनत: --------------       नमनत: ------------------- 
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अिसूुची -१२ 

(नियम २८ सुँग सम्बशन्धत) 

शिकार रशजष्टर 

 

नमनत शिकार गरेको 
स्थाि 

वन्यजन्त ुवा 
पंक्षीको िाम र 

ष्ट्रकनसम  

िाले  पोथी  निरीक्षण गिे 
कमथ चारीको 

सिी  

कैष्ट्रफयत  

मारेको घाइते 
िएको  

        

 

 

 

 

 

 

 

   

 म ------------------------ वस्िे ---------------------- ले मानथ उशल्लशखत ष्ट्रकनसम र 

संख्याको  वन्यजन्त ुवा पंक्षीिरू शिकार गरेको ठीक साुँचो छ । नियम २८ अिसुार यो शिकार 

रशजष्टर िरी पेि गरेको छु झटु्ठा ठिरे ऐि बमोशजम सजाय सिुुँला । 

  शिकार गिे व्यशिको सिी----- 

शिकार अिजु्ञापत्रको ष्ट्रववरण------- 

अिजु्ञापत्रको ष्ट्रकनसम र िं. ----------- 

अिजु्ञापत्र प्रदाि गिे कायाथ लय ---------- 

अिजु्ञापत्रको बिाल रििे अवनध -------- 

नमनत: --------------     
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अिसूुची -१२क. 

(नियम २९क. सुँग सम्बशन्धत) 

िेपाल सरकार  

...................... कायाथ लय  

बिले पिि ेअिजु्ञापत्र  

अिजु्ञापत्र  िं. ......................... 

 

बिेलको बच्चा पिि -------------------- वस्ि े----- लाई अिजु्ञापत्र  प्रदाि गररएको छ 

।  

१. पििे बिेलको बच्चाको संख्या:- 

२. बिेल पििे ठाउुँ वा के्षत्र:- 

३. बिेल पिि पाउिे अवनध:- 

४. अिजु्ञापत्र प्राप्त गिे व्यशिको  

सिी:-  

ठेगािा:   स्थायी 

  अस्थायी  

 अिजु्ञापत्र ददि ेअनधकृतको;- 

सिी  ..................... 

िाम........................  

दजाथ  ......................  

नमनत: .......................      नमनत ....................... 

 

                                           
       दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 
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अिसूुची -१३ 

(नियम ३० सुँग सम्बशन्धत) 

िेपाल सरकार  

वि तथा ि-ूसंरक्षण मन्त्रालय 

 आखेटोपिार निकासी पैठारी व्यापार गिथ को लानग गररएको नसफाररस पत्र  

 

 

नसफाररस पत्र पाउिकेो िाम, थर .................. नस. िं. --------------------------------- 

ठेगािा:-   (क) स्थायी     (ख) अस्थायी  

 

 उपरोि व्यशि आखेटोपिारको निकासी पैठारी व्यापार गिथ  सक्षम देशखएकोले यो नसफाररस पत्र 

ददइएको छ ।  

 

नसफाररस पत्र बशुझनलिकेो सिी    नसफाररस  गिे अनधकृतको सिी  

  ................................       ................................ 

िाम: ----------------------  

दजाथ  ---------------------- 

नमनत: --------------      नमनत: ---------------------  
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अिसूुची -१४ 

(नियम ३३ को उपनियम (१) सुँग सम्बशन्धत) 

कािूिी स्वानमत्वको निस्साको लानग ददि ुपिे दरखास्तको ढाुँचा  

 

श्ी ---------------------------  

------------------------ कायाथ लय  

 

शजल्ला ------------------------ अञ्चल ----------------------------- 

 

  ष्ट्रवषय: कािूिी स्वानमत्वको निस्सा पाउुँ ।  

 

ऐिको दफा १८ बमोशजम मेरो साथमा िएको निम्ि ष्ट्रववरण बमोशजमका आखेटोपिार राख्न े

निस्सा पाउुँ ।  

ष्ट्रववरण 

 

आखेटोपिारको ष्ट्रकनसम संख्या  प्राप्त गरेको नमनत कैष्ट्रफयत 

    

 

 

 

 

 

दरखास्त ददिकेो सिी  ........... 

िाम, थर ------------------  

ठेगािा:- स्थायी ------------ 
अस्थायी ---------- 

                                           
      पहिलो सशंोधनद्वारा संशोधधत ।  
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नमनत: --------------      िागररकता:- ---------------  

अिसूुची -१५ 

(नियम ३३ को उपनियम (३) सुँग सम्बशन्धत) 

िेपाल सरकार 

वि तथा ि-ूसंरक्षण मन्त्रालय  

---------------- कायाथ लय 

कािूिी स्वानमत्वको निस्सा 

  

नस.िं.  

 

 ----------------------- बस्िे श्ी --------------------- लाई  -------------------- 

कायाथ लयबाट प्राप्त गरेको अिजु्ञापत्र िं. ------------------- बमोशजम शिकार गरी प्राप्त गरेको 

आफ्िो साथमा रिेको देिायको ष्ट्रववरण आखेटोपिार राख्न पाउिे गरी कािूिी स्वानमत्वको निस्सा 

प्रदाि गररएको छ ।  

   

आखेटोपिारको छोटकरी 
ष्ट्रवववरण 

आखेटोपिारको 
ष्ट्रकनसम 

संख्या वा पररमाण निस्साको िमूिा 

    

 

 

 

 

 

निस्सा बशुझनलिकेो सिी  ...........  निस्सा प्रदाि गिे अनधकारीको सिी....... 
नमनत: --------------     िाम, थर ------------------  

दजाथ  -------------------- 
         नमनत: --------------------- 
 

                                           
     पहिलो संशोधनद्वारा संशोधधत ।  


