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वन्यजन्त ुआरक्ष नियमावली, २०३४ 

िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत  

२०३४।४।२४ 

संिोधि  

वन्यजन्त ुआरक्ष (पहिलो संिोधि) नियमावली, २०४२  २०४२।६।२१  

 

राहिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्त ु संरक्षण ऐि, २०२९ को दफा ३३ ले ददएको 

अनधकार प्रयोग गरी िेपाल सरकारले देिायको नियमिरू बिाएको छ ।  

१. संशक्षप्त िाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमिरूको िाम "वन्यजन्त ुआरक्ष नियमावली, 

२०३४" रिेकोछ ।  

(२) यो नियमावली तरुुन्त प्रारम्भ ििुेछ ।  

२.  पररभाषा: हवषय वा प्रसङ्गले अको अथथ िलागेमा यस नियमावलीमा,-  

(क)  "ऐि" भन्नाले राहिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐि, २०२९ सम्झि ु

पछथ ।  

(ख)  "आरक्ष" भन्नाले ऐि अन्तगथत घोहषत वन्यजन्त ुआरक्ष सम्झि ुपछथ ।  

(ग) "संरक्षक" भन्नाले आरक्षको मूख्य अनधकृत सम्झि ुपछथ ।  

(घ)  "सिायक संरक्षक" भन्नाले आरक्षको सिायक संरक्षक (अनसस्टेन्ट वारे्डि) 

सम्झि ुपछथ ।  

३.  आरक्षको नसमािा: आरक्षको नसमािा ऐिको दफा ३ बमोशजम िेपाल सरकारले 

िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकाशित गरी घोहषत गररए बमोशजम ििुेछ ।  

                                           
  पहिलो संशोधनद्वारा संशोधधत ।  
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 ४.  आरक्षनभत्र प्रवेि:(१) आरक्षनभत्र प्रवेि गिथ चाििे वा आरक्षनभत्र क्याशम्पङ्ग गिथ 

(बास बस्ि) चाििे व्यशिले अिसूुची -१ बमोशजमको दस्तरु बझुाई अिसूुची-२ 

बमोशजमको प्रवेिपत्र नलि ुपिेछ ।  

(२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि नियम १९ 

बमोशजम बाटोको सहुवधा प्रयोग गिे व्यशिले आरक्षको सम्बशन्धत प्रवेि 

चौकीबाट अिमुनत नलई आरक्षनभत्रबाट हिरे्डकोमा कुिै दस्तूर लाग्िे छैि ।  

(३) आरक्षको अध्ययि भ्रमण गिथ चाििे कुिै शिक्षण वा अन्य कुिै 

संस्थाको टोलीलाई संरक्षकले नि:िलु्क प्रवेि गिथ ददि सक्िेछ ।  

५.  आरक्षमा प्रवेि आफ्िै दाहयत्वमा ििेु: अिमुनत नलई वा िनलई आरक्षनभत्र प्रवेि 

गिे व्यशिलाई आरक्षनभत्र कुिै हकनसमको िािी िोक्सािी भएमा वा चोट पटक 

लागेमा वा निजको मतृ्य ुभएमा समेत त्यस्तो िािी िोक्सािी, चोट पटक वा मतृ्य ु

भए वापत क्षनतपूनतथको निनमत्त िेपाल सरकार शजम्मेवार ििुे छैि ।  

६.  आरक्षनभत्र निहषद्ध कायथिरु: कुिै पनि व्यशिले संरक्षक भए संरक्षकको, संरक्षक 

िभए सिायक संरक्षकको र सो दबैु िभए िेपाल सरकारले तोकेको कुिै 

कमथचारीको नलशखत अिमुनत िनलई आरक्षनभत्र देिायका काम गिथ पाउिे छैि:- 

(क)  जिुसकैु प्रकारको घर, छाप्रो, आश्रय वा अरू बिौट 

बिाउि वा भोग गिथ,  

(ख)  कुिै भ-ूभाग कब्जा गिथ, बिस्पनत सफा गिथ, िोक्सािी 

परु् याउि, आवादी गिथ, खेती गिथ वा कुिै बाली उब्जाउि 

वा काट्ि,  

                                           
  पहिलो संशोधनद्वारा संशोधधत ।  
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(ग)  घर पालवुा जीवजन्त ु वा पंक्षी चराउि वा नतिीिरुलाई 

पािी खवुाउि,  

(घ)  रुख, हवरुवा, झार्डी वा अन्य कुिै वि पैदावार काट्ि, 

ढाल्ि, िटाउि, छेक्ि, छााँट्ि वा वि पैदावार सकु्िे कुिै 

काम गिथ वा वि पैदावारमा आगो लगाउि वा अरु कुिै 

प्रकारले िािी िोक्सािी परु् याउि,  

(ङ)  कुिै स्थािमा रात हवताउि वा क्याम्प गिथ वा आगो 

बाल्ि,  

(च)  ढुङ्गा, बालवुा वा खािी खन्न वा कुिै खनिज पदाथथ, माटो 

वा अन्य यस्तै पदाथथ िटाउि,  

(छ)  आखेटोपिार वा कुिै वन्यजन्तकुो सकेुको वा आलो मास ु

लैजाि,  

(ज)  आरक्षनभत्र वग्िे िदी, खोला वा पािीको कुिै श्रोत थनु्न, 

फकाथउि वा त्यसमा कुिै िािीकारक वा हवष्फोटक 

पदाथथिरू प्रयोग गिथ ।  

७.  साथमा राख्न वा लैजाि िपाइिे बस्तिुरू: संरक्षक भए संरक्षकको, संरक्षक 

िभए सिायक संरक्षकको र सो दबैु िभए िेपाल सरकारले तोकेको कुिै 

कमथचारीको नलशखत अिमुनत हविा कुिै व्यशिले आरक्षनभत्र प्रवेि गदाथ वा रिाँदा 

वा नियम १९ अन्तगथत तोहकएको बाटोबाट हिंड्दा देिायका वस्तिुरू साथमा 

लैजाि, राक्ि वा प्रयोग गिथ पाउिे छैि:- 

(क) धिषुवाण, भाला, दजथि, पासो, जाल, धराप, गलेुली वा चोट 

परु् याउि सहकिे वा गोली चलाउिे जिुसकैु िातिनतयार, 
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खरखजािा, हवष, हवष्फोटक पदाथथ वा सो प्रयोग गिे 

साधििरू,  

(ख) आखेटोपिार वा कुिै वन्यजन्तकुो सकेुको वा आलो मास,ु  

८.  क्षनत परु् याउि िििेु: (१) आरक्षको सीमािानभत्र वा बाहिरबाट आगो बाली वा 

अन्य कुिै प्रकारबाट आरक्षनभत्रको विस्पनत, झारपात वा अन्य कुिै शचज 

वस्तलुाई क्षनत परु् याउि िुाँदैि ।  

(२) आरक्षनभत्रको बाटो, पलु,मचाि, घर, कायाथलय भवि, तारवार, 

शचन्िपट वा अन्य कुिै शचज वस्तलुाई क्षनत परु् याउि िुाँदैि ।  

९.  वन्यजन्त ुवा पंक्षी शिकार गिथ र पंक्षी वा कीट हकटाणकुो फुल, गुाँर्ड वा 

गोला नबगािथ िििेु: ऐि अन्तगथत इजाजतपत्र प्राप्त गरेकोमा बािेक अन्य 

अवस्थामा संरक्षक भए संरक्षकको, संरक्षक िभए सिायक संरक्षकको र सो दबैु 

िभए िेपाल सरकारले तोकेको कुिै कमथचारीको नलशखत अिमुनत प्राप्त िगरी कुिै 

पनि व्यशिले आरक्षनभत्र कुिै पनि वन्यजन्त ुवा पंक्षीलाई शिकार गिथ, लखेट्ि 

वा तसाथउि वा कुिै पनि वन्यजन्त,ु पंक्षी वा कीट हकटाणलुाई मािथ, पक्रि वा 

चोट पटक परु् याउि वा कुिै पनि पंक्षी वा कीट हकटाणकुो फुल, गुाँर्ड वा गोला 

िटाउि, नबगािथ वा खल्वल्याउि िुाँदैि ।  

१०. अिमुनतपत्र िनलई माछा मािथ िपाईिे: संरक्षकले तोहकददएको ितथ पालिा गिे 

गरी अिसूुची-१ बमोशजम दस्तरु बझुाई अिसूुची -३ बमोशजम अिमुनतपत्र िनलई 

आरक्षनभत्र रिेको खोला वा पोखरीमा माछा वा अन्य कुिै जलचर मािथ पाइि े

छैि ।  

                                           
 पहिलो संशोधनद्वारा संशोधधत ।  
  पहिलो संशोधनद्वारा थप ।  
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११.  िेपाल सरकारको पूवथ स्वीकृनत नलि ु पिे: कसैले आरक्षनभत्र अिसुन्धाि 

सम्बन्धी कुिै काम गिथ चािेमा िेपाल सरकारको पूवथ स्वीकृनत प्राप्त गरी गिथ 

सक्िेछ र त्यस्तोमा निजले गरेको अिसुन्धािको एकप्रनत िेपाल सरकार समक्ष 

पेि गिुथ पिेछ ।  

१२. हवज्ञापि टााँस्ि वा राख्न िपाइिे: सरकारी काममा प्रयोग ििुे बािेक आरक्षनभत्र 

कुिै व्यशिले कुिै हकनसमको शचन्िपट, सूचिा, हवज्ञापि वा अन्य यस्तै हकनसमका 

पोष्टरिरू टााँस्ि वा राख्न पाउिे छैि ।  

१३.  बाजा बजाउि िपाइिे: आरक्षनभत्रका सरकारी कायाथलय भवि र अन्य यसै 

स्थािमा बािेक अन्यत्र रेनर्डयो, टेप, रेकर्डथ वा बाजािरू बजाउि पाइिे     छैि ।  

१४.  फोिर मैला गिथ िपाइिे: कुिै पनि व्यशिले आरक्षनभत्र फोिर मैला गिथ वा 

फाल्ि िुाँदैि ।  

१५. हवषाल ु पदाथथ फ्ााँक्ि िपाइिे: आरक्षनभत्र वा आरक्षनभत्र पगु्िे गरी बाहिरबाट 

कुिै पनि व्यशिले कुिै हकनसमको कीटिािक हवष वा रासायनिक पदाथथ वा लागू 

वा हवषाल ुपदाथथ फ्ांक्ि वा आरक्षनभत्र भएर बग्ि ेिदी, खोला वा पािीको अन्य 

कुिै श्रोतमा िाल्ि वा छिथ वा आरक्षनभत्र पगु्ि ेगरी अरु तररकाबाट िाल्ि समेत 

िुाँदैि ।  

१६. आरक्षनभत्र सवारी चलाउाँदा पालि गिुथ पिे ितथ: आरक्षनभत्र सवारीको साधि 

चलाउिे व्यशिले देिायको कुरािरूको अनधिमा रिेर मात्र सवारी चलाउि ु

पिेछ;- 

(क)  पााँच टिभन्दा बढी वजिको सवारी चलाउि पाइिे  छैि ।  
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तर आरक्षनभत्र कुिै सरकारी पररयोजिा सम्बन्धी निमाथण कायथ गिुथ 

परेमा िेपाल सरकारले पााँच टिभन्दा बढी ओजिको सवारी चलाउि 

स्वीकृनत ददि सक्िेछ । 

(ख)  सवारीको साधि, पैदल यात्र ुवा अन्य वस्तिुरूको आवागमिमा वाधा पिे 

गरी सवारी चलाउि वा अङ्याई राख्न ुिुाँदैि ।  

(ग)  ििथ बजाउि वा तोहकएको भन्दा बढी गनतमा सवारी चलाउि  

िुाँदैि ।  

(घ)  नियम १९ को उपनियम (३) बमोशजम कुिै बाटो बन्द गररएको 

अवस्थामा त्यस्तो बाटोबाट सवारी चलाउि िुाँदैि ।  

१६क. आरक्षनभत्रको राजमागथ खलुा रििे: आरक्षनभत्रबाट जािे राजमागथ कुिै 

पनि ओजिको सवारीका लानग सधै खलुा रििेछ । त्यसरी राजमागथबाट जािे 

सवारीमा रिेका सबै सामाििरू प्रवेि चौकीमा जाँचाई लैजाि र ईजाजतपत्र प्राप्त 

िातिनतयार साथमा लैजाि समेत नियम ७ मा लेशखएको कुिै कुराले बाधा 

परु् याएको मानििे छैि ।  

१७.  संकेत वा शचन्ि मान्न ुपिे: आरक्षको क्षेत्रनभत्र सबै सवारी चालकले आरक्षको 

कमथचारीले गरेको संकेत वा शचन्िलाई वा त्यस्तो संकेत वा शचन्ि जिाउिको 

लानग राशखएको कुिै शचन्िपट बमोशजम सवारी चलाउि ुपिेछ ।  

१८. आवागमिमा प्रनतबन्ध: संरक्षक भए संरक्षकको, संरक्षक िभए सिायक संरक्षकको 

र सो दबैु िभए िेपाल सरकारले तोकेको कुिै कमथचारीको नलशखत अिमुनत हविा 

सूयाथस्तदेशख सूयोदयसम्म आरक्षनभत्र पस्ि वा हिंर्डर्डुल गिथ वा सवारी चलाउि 

िुाँदैि ।  

                                           
  पहिलो संशोधनद्वारा थप ।  
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१९.  बाटोको सहुवधा: (१) संरक्षक भए संरक्षकले, संरक्षक िभए सिायक संरक्षकले 

र सो दबैु िभए िेपाल सरकारले तोकेको कुिै कमथचारीले आरक्षनभत्र सवथसाधारण 

जिताका सहुवधाको लानग पैदल यात्रा गिथ, घरपालवुा जीवजन्त ु हिंर्डाउि वा 

सवारी साधि चलाउि शचन्िपट लगाई बाटो तोहकददि सक्िेछ र सवथसाधारणले 

यसरी शचन्िपट लगाई तोहकददएको बाटो मात्र उपयोग गिुथ पिेछ ।  

(२) उपनियम (१) मा तोहकएको अनधकारीको नलशखत अिमुनत नबिा कुिै 

पनि अवस्थामा कुिै व्यशिले उपनियम (१) बमोशजम शचन्िपट लगाई 

तोहकददएको बाटो छोर्डी अन्य बाटोको प्रयोग गिथ पाउिे छैि ।  

(३) उपनियम (१) र (२) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि 

प्रनतकूल मौसममा त्यस्तो कुिै बाटो बन्द गिथ उपयिु ठािेमा मौसम अिकूुल 

ििनु्जेलसम्म बन्द गिथसहकिेछ ।   

१९क. दस्तूर बझुाउि ु पिे: आरक्षनभत्र देिायका काम गिथ चाििे व्यशिले  

अिसूुची -१ बमोशजम दस्तूर बझुाई अिसूुची-४ बमोशजमको अिमुनतपत्र नलि ु

पिेछ:- 

(क) सवारी चलाउि, 

(ख) आरक्षको गाईर्डको सेवा उपलब्ध गिथ,  

(ग) खर खर्डाई काट्ि,  

(घ) नियम १९ अिसुार सहुवधा प्राप्त बाटोबाट घरपालवुा जन्त ुआफ्िो साथ 

लैजाि ।  

२०. सवारीको साधि वा घर पालवुा जन्त ुपक्री कारबािीको लानग बझुाउिे: यस 

नियमावली बमोशजम आरक्षनभत्र सहुवधा ददएको बाटो बािेक अन्य बाटोबाट कुिै 

सवारीको साधि चलाएको वा घर पालवुा जीवजन्त ु हिंर्डाएको भेहटएमा संरक्षक 
                                           
  पहिलो संशोधनद्वारा थप  । 



www.lawcommission.gov.np 

 

8 

 

भए संरक्षकले, संरक्षक िभए सिायकले र सो दबैु िभए िेपाल सरकारले तोकेको 

कुिै कमथचारीले पक्री सम्बशन्धत अनधकारीको समक्ष कारबािीको लानग बझुाउिेछ 

।  

२१. नगरफ्तार गिथ सहकिे: (१) संरक्षकबाट वारेण्ट प्राप्त गरी सिायक संरक्षक, 

वन्यजन्त ु गार्डथ वा आरक्षका अन्य कमथचारीले ऐि वशखथलाप काम गरेको 

अनभयोगमा कुिै व्यशिलाई गररफ्तार गिथ वा त्यस्तो व्यशिको मालसमाि वा 

सवारीको साधिको खाितलासी नलि सक्िेछ ।  

(२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि कुिै अनभयिु 

भागी जािे अवस्था भएमा भिे हविा वारेण्ट पनि सिायक संरक्षक, रेन्जर वा 

सवेुदार दजाथसम्मका वन्यजन्त ु गार्डथले अनभयिुलाई पक्राउ गिथ वा निजको 

सरसामाि वा सवारीको खाितलासी नलि सक्िेछ ।  

२२. सरकारी कामको लानग आरक्षनभत्र प्रवेिमा छुट: यस नियमावलीमा लेशखएको 

कुिै कुराले पनि आरक्ष वा अन्य कुिै सरकारी कायाथलयको कुिै कमथचारीलाई 

आफ्िो कायाथलय वा अन्य कुिै सरकारी कायाथलयको आदेिा अिसुार कुिै 

सरकारी काम कारबािी कायाथन्वयि गिथको लानग आरक्षनभत्र कुिै समयमा पनि 

प्रवेि गिथ वाधा परु् याएको मानििे छैि । 

२३. मदु्दा िेिे अनधकारी: (१) यस नियमावली अन्तगथत कसूर सम्बन्धी मदु्दाको 

कारबािी र हकिारा गिे अनधकार संरक्षकलाई ििुछे ।  

(२) उपनियम (१) को सवथसामान्यतामा प्रनतकूल असर िपिे गरी 

देिायको कसूर सम्बन्धी मदु्दाको कारबािी र हकिारा गिे अनधकार सिायक 

संरक्षक वा रेन्जरलाई ििुेछ ।  

                                           
  पहिलो संशोधनद्वारा थप ।  
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(क)  नियम ४ बमोशजम प्रवेिपत्र िनलई आरक्षनभत्र प्रवेि 
गरेमा,  

(ख)  नियम ६ को खण्र्ड (ग), (घ) वा (ङ) को बशखथलाप कुिै 
काम कारबािी गरेमा,  

(ग)  नियम १० बमोशजम अिमुनत िनलई माछा वा अन्य कुिै 
जलचर मारेमा,  

(घ)  नियम १२ को बशखथलाप शचन्िपट, सूचिा, हवज्ञापि वा 
पोष्टरिरू टााँसेमा वा राखेमा,  

(ङ)  नियम १३ को बशखथलाप बाजा बजाएमा,  

(च)  नियम १४ को बशखथलाप फोिर मैला गरेमा वा फ्ााँकेमा,  

(छ)  नियम १६ वा १७ को बशखथलाप सवारी चलाएमा,  

(ज)  नियम १८ को बशखथलाप आरक्षनभत्र पसेमा, हिंर्डर्डलु गरेमा 
वा सवारी चलाएमा,  

(झ) नियम १९ को बशखथलाप काम कारबािी गरेमा ।  

२३क. अिसूुचीमा संिोधि: िेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा िेपाल राजपत्रमा 

सूचिा प्रकाशित गरी अिसूुचीिरुमा संिोधि गिथ सक्िेछ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
  पहिलो संशोधनद्वार संशोधधत ।  
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अिसूुची -१ 

(नियम ४, १० र १९क. साँग सम्बशन्धत) 

दस्तूर 

(क) आरक्षको प्रवेि दस्तूर (प्रनत व्यशि प्रनतददि)  

िेपाली िागररकलाई  रु. २०।– 

साकथ  मलुकु नभत्रका अन्य िागररकलाई  रु. २००।– 

अन्य हवदेिी िागररकलाई  रु. ५००।– 

(दिवषथ भन्दा मनुिका केटाकेटीलाई दस्तूर लाग्िे छैि)  

 

(ख) क्याशम्पङ्ग (वास बस्िे) दस्तूर (प्रनतव्यशि 

प्रत्येक रातको लानग): 

िेपाली िागररकलाई  रु. ५०।– 

साकथ  मलुकु नभत्रका अन्य िागररकलाई  रु. २००।– 

अन्य हवदेिी िागररकलाई  रु.  

५००।– 

(ग) माछा मािे दस्तूर (बल्छीले मात्र प्रनतव्यशि 

प्रनतददिको लानग): 

िेपाली िागररकलाई  रु. ५०।– 

साकथ  मलुकु नभत्रका अन्य िागररकलाई  रु. २००।– 

अन्य हवदेिी िागररकलाई  रु. ५००।– 

(घ) सवारी साधि दस्तूर:  

                                           
 मितत २०५७।२।९ को राजपत्रिा प्रकामशत सूचनाद्वारा संशोधधत ।  
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(१) सवारी साधि दस्तूर सहुवधा प्राप्त 

बाटोका लानग:- 

(क) कार, जीप, बस, ट्र्याक्टर, 

लरी वा ५ टिसम्मको ट्रकको  

 लानग   रु. ५०।–   

(ख) मोटर साइकल, टााँगा वा 

बयल गार्डाको लानग    रु. १०।– 

 

(२) अन्य आरक्ष पथका लानग:  

(क) मोटर इशन्जि जर्डाि भएको 

कुिै पनि साधिको लानग  रु. १५०।– 

(ख) पयथटक घमुाउिे व्यवसाहयक 

(जंगल ड्राइभ)  

कार  रु. १०००।– 

शजप रु. २०००।– 

भ्याि  रु. २५००।– 

(३)  िेनलकप्टर अवतरण प्रत्यक पटकको 

लानग   रु.  २०००।– 

(ङ) खर खर्डाई दस्तूर (प्रनतपूजी):  रु. १०।– 

(च) प्रत्येक घरपालवुा जीवजन्तलुाई आरक्षको सहुवधा प्राप्त बाटोबाट 

लैजााँदाको दस्तूर लाग्िे छैि ।  

(छ)  ------------- 

                                           
  मितत २०५९।२।२७ को राजपत्रिा प्रकामशत सूचनाद्वारा झिककएको ।  
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नसिेमा (र्डकुमेन्ट्री हफल्म) छायााँङ्कि दस्तरु: 

िेपाली िागररकलाई       रु.  ५०००।- 

साकथ  मलुकुनभत्रका  िागररकलाई  रु. २५०००।- 

अन्य रािका िागररकलाई  य.ुएस. र्डलर १,०००.०० बरावरको िेपाली 

रुपैयााँ  

द्रष्टव्य: छायााँङ्कि टोलीका साथ हवभागले एकजिा सम्पथक अनधकारी 

खटाउिेछ ।  

द्रष्टव्य:  

(क) रीतपूवथकको प्रवेिपत्र बािकलाई मात्र आरक्षनभत्र प्रवेि गिथ ददइिेछ ।  

(ख)  खर खर्डाई पूजीको म्याद ७ ददिको ििुेछ ।  

(ग)  व्यवसाहयक जंगल ड्राइभमा प्रयोग गररिे सवारी साधिमा निम्िािसुारको 

संख्या भन्दा बढी पयथटक राख्न पाइिे छैि ।  

कार -  ४ जिा  

शजप - १० जिा  

भ्याि  -१५ जिा 

 

(घ) नसिेमा र्डकुमन्ट्री शखच्िे अिमुनतपत्रको म्याद एक महििासम्म बिाल रििेछ 

। 

(ङ) गाइर्ड िलु्क बझुाउिे गाइर्डलाई आरक्ष प्रवेि दस्तूर लाग्िे छैि ।  

(च)  प्रवेिपत्र वा अिमुनतपत्र िनलई आरक्षनभत्र प्रवेि वा उपरोि बमोशजम कुिै 

काम गिे व्यशिलाई तोहकएको दस्तूरमा ित प्रनतित अनतररि दस्तूर नलई 

प्रवेिको अिमुनत ददइिेछ ।  

                                           
  मितत २०६३।१।३१ को राजपत्रिा प्रकामशत सूचनाद्वारा थप । 
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अिसूुची -२ 

(नियम ४ (१) साँग सम्बशन्धत) 

                        िेपाल सरकार 

वि तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालय 

राहिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण हवभाग 

              ---------------------- आरक्ष कायाथलय  

नस.िं. ------------------- 

    नमनत------------------

- 

 

प्रवेिपत्र 

प्रवेिपत्र नलिे व्यशिको िाम, थर, वति:- 

उमेर:- 

िागररकता:- 

प्रवेि गिे व्यशिको संख्या: - 

प्रवेि  दस्तूर:-  

 

प्रवेिपत्र प्रदाि गिेको दस्तखत  

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

 

  

                                           
    पहिलो संशोधनद्वारा थप ।  
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अिसूुची -३ 

(नियम १० साँग सम्बशन्धत) 

                        िेपाल सरकार 

वि तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालय 

राहिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण हवभाग 

              ---------------------- आरक्ष कायाथलय  

 

नस.िं. ------------------- 

 नमनत------------------- 

 

अिमुनतपत्र 

 

अिमुनतपत्र नलिे व्यशिको िाम, थर, वति:- 

उमेर:- 

िागररकता:- 

माछा मिथ पाउिे खोला वा पोखरीको िाम, खण्र्ड:- 

अिमुनतपत्र बिाल रििे अवनध:- 

माछा मादाथ पालि गिुथ पिे ितथ:- 

अिमुनतपत्र  दस्तूर:-  

 

अिमुनतपत्र प्रदाि गिेको दस्तखत 

------------------------------ 
                                           
    पहिलो संशोधनद्वारा थप ।  
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अिसूुची -४ 

(नियम १९क. साँग सम्बशन्धत) 
िेपाल सरकार 

वि तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालय 

राहिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण हवभाग 

---------------------- आरक्ष कायाथलय 

 

 नस.िं. ------------------- 

 नमनत------------------- 

 

अिमुनतपत्र 

 

दस्तूर बझुाउिेको िाम, थर, वति:- 

(क)  सवारी वा घरपालवुा 

जीवजन्तकुो हकनसम:- 

सवारी िम्बर:- 

 दस्तूर:- 

(ख)  खरखर्डाई संकलि गिथ 

क्षेत्र:- 

 दस्तूर:- 

 अवधी:- 

 अिमुनतपत्र प्रदाि गिेको दस्तखत  

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

                                           
    पहिलो संशोधनद्वारा थप ।  


