
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रदेश राजपत्र 
लमु्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाम्शत 

 

खण्ड ६) मकुामः िटुवल, भदौ ३१ गते, २०७९ साल (अततररक्ताङ्क १९ 

भाग ३ 
प्रदेश सरकार 

उद्योग वाम्िज्य तथा आपूतति मन्त्त्रालयको सूचना 
 

प्रदेश सरकार (मम्न्त्त्रपररषद्) को तमतत २०७९।०5।16 को तनिियानसुार 
"वन पैदावारमा आधाररत उद्योग र राष्ट्रिय वन तिचको दरुी सबिन्त्धी 
मापदण्ड, २०७९" स्वीकृत भएको व्यहोरा सविसाधारिको जानकारीका 
लातग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।  

वन पैदावारमा आधाररत उद्योग र राष्ट्रिय वन तिचको दरुी सबिन्त्धी 
मापदण्ड, २०७९ 
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प्रस्तावनाः प्रदेशतभत्र वनपैदावारमा आधाररत उद्योगको स्थापना, ष्ट्रवकास र 
प्रवर्द्िनका लातग वन पैदावारमा आधाररत उद्योग र राष्ट्रिय वन तिचको दरुी 
सबिन्त्धी मापदण्ड समयानकुुल कायम गनि आवश्यक भएकोले प्रदेश 
औद्योतगक व्यवसाय ऐन, २०७५ को दफा ४४ को अतधकार प्रयोग गरी 
लमु्बवनी प्रदेश सरकारले यो मापदण्ड िनाएको छ । 

१. संम्िप्त नाम र प्रारबभः (१) यस मापदण्डको नाम "वन पैदावारमा 
आधाररत उद्योग र राष्ट्रिय वन तिचको दरुी सबिन्त्धी मापदण्ड, 
२०७९" रहेको छ । 

  (२) यो मापदण्ड प्रदेश सरकारिाट स्वीकृत भई प्रदेश राजपत्रमा 
प्रकाशन भएको तमततिाट लागू हनुेछ । 

२. पररभाषाः ष्ट्रवषय वा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस मापदण्डमा:- 
(क) “उद्योग र राष्ट्रिय वन वीचको दरुी” भन्नाले वन पैदावारमा 

आधाररत उद्योग र सिै भन्त्दा नम्जक पने राष्ट्रिय वनको िाष्ट्रहरी 
सीमाना तिचको तसधा हवाई दरुीलाई सबझन ुपछि । 

(ख) “पावर चेन स” भन्नाले ष्ट्रवद्यतु वा अन्त्य ईन्त्धनको प्रयोग हनु े
स्वःचातलत रुख काट्न े आरा वा सोही प्रकारका औजार तथा 
उपकरि सबझन ुपछि । 

(ग) “मन्त्त्रालय” भन्नाले प्रदेश सरकारको उद्योग ष्ट्रवषय हेने मन्त्त्रालय 
सबझन ुपछि । 

(घ) “राष्ट्रिय वन” भन्नाले  तनजी स्वातमत्वको जग्गा वाहेक प्रदेश 
तभत्रको सिै वन सबझनपुछि र सो शब्दले वनले घेररएको वा 
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वनिेत्रसँग जोतडएको पती वा ऐलानी जग्गा तथा वनतभत्र रहेका 
िाटो, पोखरी, ताल वा खोलानाला र िगर समेतलाई जनाउँछ । 

(ङ) “वन पैदावारमा आधाररत उद्योग” भन्नाले सःतमल, उड तसजतनङ 
प्लाण्ट, उड ष्ट्रिटमेन्त्ट प्लाण्ट वा फतनिचर, भेतनयर, प्लाइउड, 
कत्था रोम्जन एण्ड टपेन्त्टाइन, सालतसड तेल, जतडिटुी (हििल 
प्रोडक्ट), पाष्ट्रटिकल िोडि, कबपोम्जट उड, पाकेष्ट्रटङ, हाते कागज, 
अल्लोको िस्त ुउत्पादन गने लगायत काठ, जडीिटुी वा अन्त्य वन 
पैदावारलाई प्रमखु कच्चा पदाथिको रुपमा प्रयोग गने उद्योगलाई 
सबझन ुपछि । 

(च) “सबिम्न्त्धत तनकाय” भन्नाले प्रचतलत काननु िमोम्जम वन 
पैदावारमा आधाररत उद्योग दताि गने अतधकार प्राप्त तनकाय सबझन ु
पछि । 

३. वन पैदावारमा आधाररत उद्योग र राष्ट्रिय वन वीचको दरुीः वन 
पैदावारमा आधाररत उद्योग स्थापना गदाि उद्योग र राष्ट्रिय वन तिचमा 
देहाय िमोम्जम दरुी कायम गररएको छः- 

तस .न.  उद्योगको ष्ट्रकतसम भौगोतलक िते्र (ष्ट्रक.मी) 

उच्च एवम ्
मध्य पहाडी 

िेत्र 

चरेु, तभत्री 
मधेश तथा 
तराई िेत्र 

१ फतनिचर     
१.१ १८ इन्त्चसबम आराप्रयोग ०.१० ०.२५ 
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हनुे उद्योग 
१.२ १८ इन्त्चदेम्ख ३५ इन्त्चसबम 

आरा प्रयोग हनुे उद्योग   
०.२५ ०.३० 

१.३ ३६ इन्त्च तथा सो भन्त्दा 
िढी साइजको  आरा वा 
िैण्ड सः प्रयोग हनुे  सिै 
खाले उद्योग (सःमील समेत) 

०.३० ०.५ 

२ उड तसजतनङ प्लाण्ट, भेतनयर 
तथा प्लाईउड, पाष्ट्रटिकल 
िोडि कबपोम्जट उड, 
पाकेष्ट्रटङ उद्योग 

०.५ १.५ 

३ दाउरा तथा काठ र यस्तै 
प्रकृततका कच्चा पदाथिलाई 
पूिि वा आमं्शक रुपले प्रयोग 
गने उद्योग 

०.५ १.५ 

४ कत्था तथा रोम्जन एण्ड 
टपेटाइन उद्योग 

०.५ १.५ 

५ सालतसड तेल, जतडिटुी 
(हििल, प्रोडक्ट) हाते 
कागज, अल्लोका वस्त ु
उत्पादन गने उद्योग लगायत 
काठ, जडीिटुी वा अन्त्य वन 

०.५ १.५ 
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पैदावारलाई प्रमखु कच्चा 
पदािथिको रुपमा प्रयोग गने 
उद्योग 

 

४. तसफाररस सतमतत सबिन्त्धी व्यवस्थाः (१) वन पैदावारमा आधाररत उद्योग 
दताि गदाि प्रत्येक म्जल्लामा उद्योग र वन वीचको दरुी प्रमाम्ित गनि 
देहाय िमोम्जमको सतमतत रहनेछः 
(क) कायािलय प्रमखु,  सबिम्न्त्धत तडतभजन वन कायािलय    - संयोजक 

(ख) सबिम्न्त्धत नाष्ट्रप कायािलयको प्रमखुले तोकेको अतमन  - सदस्य 

(ग) सबिम्न्त्धत घरेल ुतथा साना उद्योग कायािलयले तोकेको प्रतततनतध
           - सदस्य 

  (२) उपदफा (१) िमोम्जमको सतमततले उद्योग र वन 
वीचको दरुी प्रमाम्ित गरर सबिम्न्त्धत तनकायमा तसफाररस गनुिपनेछ । 
सबिम्न्त्धत तनकायमा वन पैदावारमा आधाररत उद्योग दताि गदाि अन्त्य 
आवश्यक कुराहरुका अततररक्त उक्त सतमततको तसफाररस प्रततवेदन 
अतनवायि हनुेछ। 

५. दरुी लाग ु नहनुःे यस मापदण्डमा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापतन 
देहाय िमोम्जम वन पैदावारमा आधाररत उद्योगको हकमा यो मापदण्ड 
अनसुारको दरुी लागू हनुे छैनः- 

क) औद्योतगक िेत्र वा उद्योगग्राम तभत्र सञ्चालन हनु ेउद्योग, 
ख) सामदुाष्ट्रयक वन उपभोक्ता समूह आफैले वा समूहले तनजी 

िेत्रसंगको साझेदारीमा सञ्चालन हनुे उद्योग, 
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ग) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूिि वा आमं्शक 
स्वातमत्वमा रहने गरी सञ्चालन हनुे उद्योग, 

घ) सबिम्न्त्धत तडतभजन वन कायािलयको स्वीकृतत तलई वन 
जङ्गलमा कुनै हानी नोक्सानी नपरु् याई र काठ/दाउराको प्रयोग 
नगरी सगुम्न्त्धत वनस्पततिाट तेल तनकाल्ने उद्योग । 

६. जडीिटुी प्रशोधन प्लाण्ट सबिन्त्धी व्यवस्थाः (१) सामदुाष्ट्रयक वन 
उपभोक्ता समूह वा गररिमखुी कितुलयती वन समूहले आफै वा तनजी 
िेत्रसँगको साझेदारीमा कायियोजनामा व्यवस्था भए िमोम्जम आफ्नो 
सामदुाष्ट्रयक वन वा कितुलयती वनतभत्रको खाली जग्गामा जडीिटुी 
प्रशोधन प्लाण्ट स्थापना र सञ्चालन गनि सक्नेछ। 

  (२) उपदफा (१) िमोम्जम जडीिटुी प्रशोधन प्लाण्ट 
स्थापना गदाि अन्त्य आवश्यक कुराहरुका अततररक्त दफा ४ को 
उपदफा (१) िमोम्जमको सतमततको तसफाररस प्रततवेदन सबिम्न्त्धत 
तनकायमा पेश गनुि पनेछ। 

७. पावर चेन सः दताि गनुिपनेः (१) कुनै सामदुाष्ट्रयक वन समूहले पावर 
चेन सः प्रयोग गरी वन व्यवस्थापन गनुि परेमा तडतभजन वन 
कायािलयमा पावर चेन सः दताि गराउन ुपनेछ । 

  (२) यो मापदण्ड कायािन्त्वयन हनु ु भन्त्दा अम्घ प्रयोगमा 
आएका पावर चेन सः समेत यो मापदण्ड लागू भएको एक मष्ट्रहनातभत्र 
अतनवायि रुपमा दताि गराउन ुपनेछ । 
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   (३) दताि नगरी पावर चेन सः प्रयोग गरेमा तडतभजन वन 
कायािलयले जफत गरी प्रचतलत कानून िमोम्जम  कारिाही गनि 
सक्नेछ । 

८. जानकारी गराउन ुपनेः वन पैदावारमा आधाररत उद्योग सञ्चालन गदाि 
सबिम्न्त्धत उद्योगमा प्रयोग हनुे कच्चा पदाथिको स्रोत प्रातप्तको जानकारी 
सबिम्न्त्धत उद्योगले तडतभजन वन कायािलय वा मातहतको नम्जकको 
वन कायािलयलाई अधिवाष्ट्रषिक रुपमा गराउन ुपनेछ । 

९. वन पैदावारको मौज्दात प्रमाम्ित गने सबिन्त्धी व्यवस्थाः वन पैदावारमा 
आधाररत वन उद्योगहरुको तडतभजन वन कायािलयहरुिाट समय 
समयमा अनगुमन गरी मातसक रुपमा मौज्दात (स्टक) प्रमाम्ित 
गनुिपनेछ। वन पैदावारमा आधाररत उद्योगहरुले तनयमानसुार कर 
चकु्ता गरेको आधारमा मौज्दात (स्टक) घटाउन ुपनेछ । 

१०. कारवाही सबिन्त्धी व्यवस्थाः कसैले यस मापदण्ड तिपररत कायि गरेमा 
प्रचतलत काननु िमोम्जमको कारवाही हनुेछ। 

११. अनगुमन तथा तनरीििः यस मापदण्डमा उल्लेम्खत उद्योगको 
सबिम्न्त्धत तडतभजन वन कायािलय र घरेल ु तथा साना उद्योग 
कायािलयले प्रभावकारी रुपमा अनगुमन तथा तनरीिि गरी वाष्ट्रषिक 
प्रततवेदन तयार गरी मन्त्त्रालयमा िझुाउन ुपनेछ । 

१२. िाधा अड्काउ फुकाउनःे यस मापदण्डको कायािन्त्वयनमा कुनै द्वद्वष्ट्रवधा 
उत्पन्न भएमा मन्त्त्रालयले िाधा अड्काउ फुकाई कायािन्त्वयन गनि 
गराउन सक्नछे । 



खण्ड ६) अततररक्ताङ्क १९ प्रदेश राजपत्र भाग ३ तमतत २०७९।०५।३१ 

 

 

०८ 

 
प्रकाशनः लमु्बिनी प्रदेश, आन्त्तररक मातमला, कानून तथा सञ्चार मन्त्त्रालय  

 

आज्ञाले, 
ष्ट्रवजय कुमार काकी 

तन. सम्चव 

 


