
माछा पालन (315) 785-2263 

In Partnership with NYS Department of Conservation 
 

न्यूयोर्क  राज्यमा माछा माननक  
भन्दा पहिले जान्नन पन ेर्न रािरु 

 

▐ न्यू योर्क  राज्य (NYS)मा माछा मानकर्ो लागि तपाईंलाई एर् मान्य NYS फिश िंि लाइसेन्स आवश्यर् पदकछ र तपाईंले 

माछा माने ननयमिरू थािा पाउनन पछक  र पालना िननकपदकछ। 
▐ मैले NYS र्ो माछा माने ननयमिरु र्िााँ पाउन सक्छन ?  www.dec.ny.gov/outdoor/fishing.html 

▐ यहद ननम्न र्न रा शमल्छ भने तपाईलाई NYS फिश िंि लाइसेन्स आवश्यर् पदकछ: 

• १६ वर्ष वा सो भन्दा माथि र माछा मारे्न कार्षमा हुरु्न हुन्छ (मुख्र् रूपमा परम्परागत 

थगर्रको साि [पोल, रेखा, वा माछा मारे्न हुक])। 
• कुरै्न पनर्न उमेरको व्र्क्ततलाई माछा मार्नष ससकाउदै हुरु्नहुछ। 
• भाला, हात, तलब, वा हुकद्वारा भ्र्ागुता मारु्नष हुन्छ। 
नोट: माछा मार्नष प्रनतबन्ध ववथधहरू (जस्त ैभाला घोपेर फिस िंग) को कारू्नर्नी 
नर्नर्महरुको लाथग सामान्र् नर्नर्महरू पढ्रु्न होस।् 
अरु जानर्ारीर्ो लागि यो वभे-पेजमा जाननिोस:् www.dec.ny.gov/permits/6091.html 

▐ न्यू योर्क  राज्य (NYS) ननवासीर्ो लागि वार्षकर् माछा माने लाइसेन्सर्ो मूल्य
• १६ देखख ६९ वर्षको लाथग = $२५ • ७० वर्ष भन्दा माथिको लाथग = $५ 

▐ माछा मार्ने लाइसेन्स कहााँ पाउर्न सफकन्छ? 

BASS PRO 
710 Horatio St 
Utica, NY13502 

ओनाइडा र्ाउन्टीर्ो क्लर्क  अफिस 

800 Park Ave 
Utica, NY 13501 

ररभर साइड मलको Walmart (वालमार्ष) 
710 Horatio St 
Utica, NY 13502 

फ़्लोइड क्लर्क र्ो अफिस 

8299 Old Floyd Rd 
Rome, NY 13440 

WALMART  (वालमार्ष) 
5815 Rome-Taberg Rd 
Rome, NY 13440 

 ओनाइडा र्ाउन्टी र न्यू योर्क  राज्य (NYS)र्ो अन्य स्थानिरू: 

www.dec.ny.gov/permits/95448.html 

अनलाइन: https://decals.dec.ny.gov/DECALSCitizenWeb; िोन: 1-866-933-2257 सोम- ुक्र बबहार्न ८:३० देखख ददउसो ४:३० सम्म 

▐  ननयमिरुर्ो प्रर्ार रे् िो? 

• न्रू्र्ोकष को नर्नर्ममा निम्ि कुरा पछष:  माछा मरे्न व्र्क्ततल ेकारू्नर्नी रूपमा कदहले (सीजर्न खोलकेो बेला, ससजर्न बन्द भएको बेला), 
कहााँ (खोलाको र्नाम), कसरी (ववथध), कुर्न माछा (प्रजानत, लम्बाई), र कनत वोर्ा माछा (दैनर्नक सलसमर्) मार्नष सतदछ।  

•  माछा माने ननयममा समाव े र्न रािरु: वव ेर् नर्नर्महरू (पार्नी र प्रजानतहरूको लाथग नर्नददषष्र्); राज्र्व्र्ापी नर्नर्महरू (वव ेर् 

नर्नर्महरू र्नभएको ठाउाँमा लागू हुरे्न); सामान्र् नर्नर्म र अन्र् कुराहरु। 
• प्रजानत: माछाको प्रकार 
• सीजन खोलरे्ो बेला: माछा मार्नष अरु्नमनत भएको समनतहरू 

• सीजन बन्द भएर्ो बेला: माछा मार्नष अरु्नमनत िभएको समनतहरू  

•  न्यूनतम लम्बाई: कारू्नर्नी रूपमा माछा सलर्नको लाथग सबै भन्दा छोर्ो लम्बाई  

•  दैननर् शलशमट: माछा मारे्न व्र्क्ततले प्रत्रे्क ददर्न कारू्नर्नी रूपमा मारेको माछा सलर्न पाउरे्न सिंख्र्ा  
•  र्वगि: कसरी कारू्नर्नी रूपमा माछा मार्नष पाउरे्न 

खोलार्ो ननयमिरु बारे थप र्न रािरु जान्न यो वेभ-पजेमा जान्ननिोस:्  www.dec.ny.gov/outdoor/7917.html 
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