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dGtAo  

 

Aojl:yt ?kdf sf7 bfp/f s6fg ;+sng ug]{, sf7nfO{ j9L l6sfp jgfpg], sf7 bfp/fsf] ;xh / 

;/n ?kdf cfk"tL{ ug]{, sfi7 k}bjf/df cfwfl/t pBf]ux? :yfkgf tyf ;+rfng ug]{ tyf j[Iff/f]k0f h:tf sfo{ 

ul/ /fli6«o cy{tGqdf of]ubfg k'¥ofpg] p2]Zosf ;fy ;/sf/sf] k"0f{ :jfldTjdf :yflkt o; skf]{/]zgn] 

ljleGg ptf/ r9fj kf/ ul/ sl/a ^ bzs ;]jf k|jfx ul/;s]sf] 5 . ljutdf # xhf/ eGbf jl9 :yfoL 

sd{rf/L tyf jflif{s ?kdf !) xhf/ eGbf jl9 k|ToIf jf k/f]If ?kdf /f]huf/L ;[hgf ug{ ;kmn o; ;+:yfsf] 

cfˆg} cfw'lgs ;ldn, s6fg tyf 9'jfgLsf nflu nf]8/, 8f]h/, 6«s h:tf ;fwg ;lxt ;|f]to'Qm lyof] . ;fy} 

$)($ x]S6/ hUufdf a[Iff/f]k0f ul/ jg ;Dj¢{gdf ;d]t pNn]vlgo of]ubfg k'¥ofPsf]5 . g]kfn ;/sf/sf 

laleGg ;dosf lg0f{osf cfwf/df skf]{/]zgn] sf7 bfp/f lgoldt ?kdf pTkfbg tyf cfk"tL{ ug{'sf] ;fy} jf9L 

klx/f], gfsfjGbL, e'sDk h:tf ljktsf ;dodf ;d]t ;xh / ;/n ?kdf sf7 bfp/f cfk"tL{ ul/ ljz]if 

of]ubfg k'¥ofpb} cfPsf] 5 . 

lj=:f+= @)^) sf] bzsdf cfOk'Ubf o; ;+:yfsf] ;+u7gfTds ;+/rgf ;fgf] x\b} uPsf]] tyf sd{rf/L cjsfz 

nufotsf] bfloTj k'/f ug{ cfˆgf] hUuf a]Rg' k/]sf] / ;+:yfsf] ljlQo cj:yf sdhf]/ eO{ nfdf] ;do ;Dd 

;+rfng gf]S;fgdf /x]sf] s'/f clGtd n]vf kl/If0f k|ltj]bg jf6 b]lvG5 . kl5Nnf] ;dodf s"n :jLs[t b/jGbL 

@$& hgf /x] klg sl/j *) hgf dfq :yfoL sd{rf/L / cfjZoStf cg';f/ yk sd{rf/L s/f/ / Hofnfbf/sf] 

?kdf lnO{ skf]{/]zgn] sfo{ ;Dkfbg ub}{ cfPsf] 5 . ag k|fljlws tyf cfw'lgs k|ljlw ;Fu kl/lrt 

sd{rf/Lx?sf] cefjdf skf]{/]zgsf] sfo{nfO{ yk nfut k|efjsf/L jgfpg tyf bIftf clej[l¢ ug{ r'gf}tL 

ePsf] 5 . 

cfly{s jif{ @)&$.&% sf] cGTodf cfOk'Ubf ;';fzg clej[l¢, sfo{ ;+rfngdf cfTdlge{/tf, sfo{ k|0ffnLdf 

;'wf/, pko'Qm k|ljlwsf] k|of]usf] z'?jftjf6 ;+:yfsf] ;]jf k|jfxdf k|efjsf/Ltfdf ;'wf/ eO ljlQo ?kdf 

;jn ;+:yfsf] ?kdf ?kfGt/0f x'g z'?jft ePsf] 5 . ;]jf lgj[t x'g] sd{rf/Lsf] ;Dk"0f{ bfloTj Aoj:yfkg ug{ 

gful/s nufgL sf]ifdf @)&% ciff9 d;fGt ;Dddf ?= #! s/f]8 %) nfv df}Hbftsf] Aoj:yf ul/Psf] 5 . 

cfly{s jif{ @)&$.&% sf] clGtd n]vf k/LIf0f cg';f/ ;+:yfn] !) s/f]8 !# nfv v'b d'gfkmf ul/ ;]o/ 

wgLx?nfO{ #@& k|ltzt jf]g; ;]o/ ;d]t ljt/0f u/]sf] 5 .  

@)&$ h]7af6 æe'sDk lkl8tx?sf nflu sf7 pTkfbg, cfk"lt{ / Joj:yfkg lgb]{lzsf,@)&@Æ adf]lhd 

e'sDkaf6 k|efljt ;Dkbf k"glgdf{0f tyf sf7df8f} pkTosfdf lghL 3/ k"glgdf{0fsf nflu skf]{/]zgn] lgoldt 

 



 

 

?kdf lr/fg sf7 pknAw u/fO{ k"glgdf{0fdf of]ubfg k'\of{Psf] 5 . skf]{/]zgaf6 ;+~rfng x'g] sfo{qmdx?nfO{ 

yk k|0ffnLj4 agfpg / ;]jf k|jfxdf k|efjsfl/tf tyf kf/blztf clej[l4 ug]{ p2]Zon] cg'udg tyf lg/LIf0f 

lgb]{lzsf, lr/fg sf7 k|zf]wg, l;hlg‹ tyf ljs|L ljt/0f sfo{ljlw, ;Dkbf k'glg{df0fsf nflu lr/fg sf7 

cfk"lt{ dfkb08 tof/ ul/ sfo{Gjogdf NofO{Psf] tyf lalqm l8kf] / ;Mldnx?df l;l;l6eL h8fg ul/Psf] 5 . 

sf7sf] l6sfpkgf a9fO lr/fg sf7sf] cfk"lt{ ug{] p2]Zon] e/tk'/df sf7 k|zf]wg tyf l;hlg‹ KnfG6 :yfkgf 

ul/ ;+rfngdf NofOPsf] 5 . sfi7 k}bfj/df cfwfl/t pBf]u :yfkgf ug]{ p2]Zon] sf7sf] d'No clej[l4 

;DaGwdf k|f/les ;DefJotf cWoog ul/Psf] 5 . ;fljssf] jg cg';Gwfg tyf ;e]{If0f ljefu;Fusf] 

;xsfo{df cGt/fli6«o u'0f:t/sf] sf7sf] kf]n pTkfbg u/L ljB't ljt/0fdf cfk"lt{ ug{ lj:t[t cWoog k|ltj]bg 

tof/ ul/Psf] 5 . sf7sf] ;s+ng, s6fg tyf lr/fgdf ;b'kof]u a9fpg] p2]Zon] jg cg';Gwfg tyf k|lzIf0f 

s]Gb|;++usf] ;xsfo{df cWoog cg';Gwfg sfo{ z'? ul/Psf] 5 .  

sf7 bfp/f ;++sng tyf lr/fgdf skf]{/]zgnfO Center for Excellence sf] ?kdf ljsf; ug]{, k|;f]wg u/L 

ljB\t ljt/0fsf] nflu cGt/fli6«o :t/sf] sf7sf] kf]n cfk"lt{ ug]{ Joj:yf ldnfpg], sf7 s6fg, ;+sng tyf 

uf]lnof lr/fgdf cfw'lgs k|ljlwsf] k|of]u a9fpg], lglh If]q, jg ;d"xx?, k|b]z ;/sf/ tyf :yflgo tx 

;+usf] ;fem]bf/Lsf sfi7 k}bfjf/df cfwfl/t pwf]u :yfkgf ug]{ tyf pNn]lvt sfo{x? dfkm{t yk /f]huf/L 

l;{hgf ug]{, sfi7 kbf{ydf cfTdlg{e/tf a9fpg] / sfi7 kbf{ysf] d"No a9g glbg of]ubfg k'¥ofO{ g]kfn 

;/sf/sf] ;'vL g]kfnL ;d[4 g]kfnsf] p2]Zo k|fKtLdf of]ubfg k'ofpg] nIo o; skf]{/]zgn] lnPsf] 5 . 

cGTodf skf]{/]zgsf] ljut b]vL xfn ;Ddsf] cj:yf emNsg] o; k|f?k tof/ ug{ of]ubfg k'¥ofpg' x'g] jg 

lj1 >L /fh]Gb| sfˆn], laleGg JolQm tyf ;+3 ;+:yfx? / skf]{/]zgsf sd{rf/Lx?nfO{ wGoafb lbg rfxG5' .    

 

/fh' nf}8f/L  

dxfk|aGws 
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१. ऐटिहाटसक र्पृष्ठभूटि 

 

१.१ र्पररचय  

नपेालिा वनको िहत्व बझुी िंिक्षण ि व्यवस्थापनको कायष तलच्र्छवीकाल दतेिनै भै आएको देतिन्र्छ, त्यिपतर्छका 

तवतभन्न कालिण्डका िाज्य धयबस्थाहरुिा आफ्ना िरिकाले वनको ििंक्षणका िाथ ् िाथै िखु्य पैदावाि काठको 

अतधकिि प्रयोग हदुै आइिहकेो पाइन्र्छ । एतककिणपश्चाि नेपालको आयश्रोििा वन जंगलको िहत्वपणूष तहस्िा 

िहकेो ित्कातलन तशलालेिहरुबाि ज्ञाि हुन्र्छ । त्यिबिि पबुी ि पतश्चिी ििाईका वनजंगलबाि हुने हात्ती तनकािीबाि 

तिन,चाि लाि रुतपयााँ बातर्षक आम्दानी हनुे गिेको पाइन्र्छ (लविाजा २०६३) । भािििा िेलवे तस्लपि तबछ्याउन 

िालको काठको आबस्यकिा भएपर्छी इस्ि इतंडया कम्पनीलेनेपालको ििाईको जंगलबाि काठ कािी भािि लैजान े

गिेको इतिहािबाि प्रस्ि हुन्र्छ । िाणाकातलन अवस्थािा काठको तबक्रीलाई धयबतस्थि गनष ििाईका तवतभन्न 

स्थानहरुिा काठ िहल अड्डाहरुको स्थापना गरिएको तथयो । प्रथि तवश्वयदु्ध िरुुभएकाले भािििा िाल ि अन्य 

काठको िाग उच्च भइ अत्यतधक िलू्य वतृद्ध हदुा यि िियिा नेपाल ििकािले तितिश ििकािलाई िोड गेज िेलिागष 

तनिाषणका लातग २ लाि तस्लपि तनिलु्क िहयोग गिेको कािण ५ बर्ष िम्ि नपेालको िदुिु िथा िध्य पतश्चिको 

ििाइको जंगल प्रिस्ि फातडएको तथयो ।नयॉ िलुकुको(बााँके,बतदषया कैलाली ि कंचनपिु) प्राकृतिक श्रोि भािि लग्न 

नेपालगंज िोड (रुपतैडहा), ितुिषया, कितनषया घाि, पतलया, गौिीफॉिा ि बनबािा िेलको तबस्िाि नेपाल-भाििको 

तििानािा अगें्रजहरुले गिे । तहन्दसु्थानिा िेल तबकाशका लागी चातहने तस्लपि काठ लैजान बतदषयािा "कोतलयि" 

बािो बनाईयो ।  

चन्र िम्शेिको कायषकालको उत्तिाधष तिि पतहलो पिक वनको व्यवस्थापन गनष कप्तान शेि जंग थापा लगायि केतह 

किषचािी तनयतुि गरिएको तथयो । तब.िं.१९९९ िा वन जंगलको धयबस्थािा िधुाि ल्याउन िाणा ििकािले भाििीय 

वन िवेाका तवशेर्ज्ञ इ .ए तस्ितथजलाई तझकाएको तथयो। तयनले वन व्यवस्थापन गनष िधेश रिपोिष तनक्िािी 

अड्डाबाि वनजंगलको काि तझकी रु्छट्टै काठिहल रिपोिष तनक्िािी अड्डा िडा गिे यिलाई पर्छी तवभागीय स्वरूप 

तदईयो ि यि ैअन्िगषि नेपाल भििा ३ िकष ल ि १२ वनजाचं अड्डाहरू िडा गरिए (लव िाजा २०६३) । 

तब.िं. ००७ िालको िाजनैतिक परिविषन पतर्छ अकाष भाििीय वन तवशेर्ज्ञ पद्मदत्त ििौड़ीलाई तझकाई तयनको िल्लाह 

अनिुाि वन प्रशािनलाइ परििाजषन गरि २००८ िा वन तवभाग स्थापना गरि २ िकष ल ११ तडतभजन ि ४४ िेन्ज 

कायाषलयहरु व्यवस्था गरियो । यो िंगठन िाफष ि नै काठ, लगायि अन्य बन पैदावािको उत्पादन िथा तबतक्र तवििण 

गने गरिन््यो । 

अत्यतधक वन भएका ििाइ िथा तभतत्र िधशेका के्षत्रहरुिा अिरेिकन िहयोगिा औलो उन्िलुन आयोजना लाग ु

भएपतर्छ, पहाड िथा अन्य के्षत्रबाि बिाइ ििाइ को चापले धेिै वन के्षत्र फडानी भए , ििकािको पतन त्यो िियिा 
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िकुुम्बािी, भ.ूप.ु िैतनक, बिाषबाि धपाइएका नपेाली ि अन्य प्राकृतिक प्रकोप तपतडिलाई बिोबाि गनष वनलाई अन्य 

भउूपयोग िा परिविषन गिी फडानी गन ेकाि भयो, उि काििा अिल िाल जािका काठहरु भािि तनकािी गरियो 

भने केतह इन्धनका लातग प्रयोग गरिए ि बातक त्यतिकै जलाइए । 

१.२ स:िीलर्पररयोजना  

२०११ िालको तभर्ण बर्ाषका कािण भएको बाढी पतहिो तपतडि तवस्थातपिहरुलाई धयबतस्थि रुपिा बिोबाि 

गिाउन िाप्ती दनुको जंगल फडानी गरियो, त्यिबाि उत्पातदि काठ प्रिोधन गरि तबतक्र तवििण गनष अिरेिकन 

ििकािको िहयोगिा नेपाल ििकािले ि:िील परियोजना लाग ुगयो । यो आयोजनाले हिेौडािा ि:िील स्थापना गिी 

िातप्त दनु िथा अन्य ििाइ तभतत्र िधेशबाि गोतलया काठ िकंलन गिी तचिान गिी भािि तनकािी िथा आन्िरिक तबतक्र 

गरियो । ििाइ ि तभत्री िधेि िथा उपत्यकाका के्षत्रिा काठ िथा इन्धनका लातग दाउिा आपतूिष गरिन््यो । 

 १.३ द टिम्बर कर्पोरे न अफ नेर्पाल टलटििेडको स्थार्पना 

यो ि:िील परियोजनालाइ तवकाश गरि देशभिी काठ िथा दाउिाको आपतूिष गने उदशे्यले यिैको तनिन्िििाको रुपिा 

ित्कातलन कम्पतन ऐन अनिुाि ििकािको पणूष स्वातित्विा िहने गिी २०१७ िालिा “द तिम्बि कपोिेशन अफ नपेाल 

तलतििेड“ को स्थापना भएको हो । यिको केन्रीय कायाषलय हिेौडािा स्थापना गरिएको तथयो । यो कपोिेशनले 

ित्कातलन अबस्थािा ििकािी वनबाि काठ दाउिाको िंकलन, घािगतद्ध गिी गोतलया काठ तललाि, तचिान काठ 

उत्पादनगिी काठिाडौ ाँ लगायिका ठुला िहिहरुिा आपतूिष, दाउिा तबतक्र तवििण ि अन्य उद्योगका लातग इन्धन 

आपतूिष गने गदष्यो । नपेालको ििाई िथा तभत्री िधेििा ििकािकै ित्कातलन नीति िथा तनणषयहरु द्वािा तवतभन्न 

स्थानहरुिा िातरट्रय वन फडानी गिी तवतभन्न प्रयोजनका लातग भ-ूउपयोग परिविषन गरिए । यी कायषहरुका लातग तिम्बि 

कपोिेिनले ििपि किान गिी वन पदैावािको तबतक्र तवििण गने तजम्िा पाएको तथयो । 

ििाइ ि तभतत्र िधेशका तवतभन्न आवादी गने के्षत्रहरुिा पनुबाषि कम्पनीका कायाषलयहरु स्थापना गरिएका तथए । जंगल 

ििपि किान गनष, वनपदैावाि िंकलन गनष ि तचिान गिी तशपिेंि गनष िंगिंगै तिम्बि कपोिेिनका कायाषलयहरु ि 

ि;िीलहरु ि इन्धन िंस्थानका कायाषलयहरु स्थापना गरिएका तथए । 

तवगििा नपेाल ििकािको बिोवाि,बाढी तपतडि ि िकुुम्वािीलाई विोवाि गिाउन वन के्षत्र ििपिकिान योजना 

हरुिा ति.िी.एन.ले ििपिकिान गिेको िखु्य िखु्य के्षत्र तनम्न अनिुाि िातलका नं १िा तदइएको र्छ । 
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िाटलका निं १ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१.४ इन्धन सिंस्थान 

िंस्थान ऐन २०२१ अनिुाि २०२३ िालिा इन्धन िंस्थान स्थापना भएको हो । तबगििा नपेाल ििकािवाि तवतभन्न 

प्रयोजनका लातग वनजंगल ििपि फडानी गिी भ-ूउपयोग परिविषन गने कायषिा तचिान काठका लातग गोतलया िंकलन 

ि तबतक्र तबििण गने कायषको तजम्िवेािी तिम्बि कपोिेशनलाई तदएको तथयो भने िंग िंगै तिम्बि कपोिेशनले गोतलया 

िंकलन गिेपतर्छ दाउिा िंकलन गिी तबतक्र तवििण गने तजम्िा इन्धन िंस्थानले पाएको तथयो । यिको केन्रीय 

कायाषलय हिेौडािा िहकेो तथयो । पर्छी आएि २०४५ िालिा ििकािले यो िंस्थानलाई तिम्बि कपोिेशनिा गाभे पर्छी 

यिको अतस्ित्व तबतलन भएको तथयो । इन्धन िंस्थानका िम्पणूष दातयत्व तिम्बि कपोिेशनिा िारिएको तथयो ि 

किषचािीहरु पतन यिैिा ििायोजन गरिएको तथयो । 

 

बषष प्रयोजन 

टब.स २०१२/२०१३ राप्ती दुन टवकास कायषक्रि अन्िगषि जिंगल के्षत्र आबाद गनष टविरण गररएको र सो के्षत्र टचिवन र 

िकवानर्पुरिा सरर्पि जिंगल फडानी गररएको 

टब.स २०१३/२०२० • झार्पाको जलथल के्षत्र र्पृटथवी नगर , सलाषहीको सागरनाथ र गौसाला िथा रुर्पन्देहीका धेरै 

भागिा वनको सरर्पि किान गरर बटस्ि बसाटलएको 

• बिाष र आसािबाि टवस्थाटर्पि भएकानेर्पालीहरुलाई िोरिंग र झार्पाको बुधबारेिा  बन फाडेर 

वस्िी बसाइएको 

• सुकुिबासी,भुिर्पुबष सैटनक, राजनीटि टर्पटडि, बाडीटर्पटडि इत्यादी लाइ स्थाई बसोबास गराउन  

झार्पा,िोरिंग,सुनसरीको चक्रघट्टी ,सलाषहीको िुटिषया िहोत्तरी,टचिवन ,रुर्पन्देही ,नवलर्परासी र 

बटदषया लगायिका धेरै स्थानिा फडानी गरी आवाद गररएको टथयो 

टब.स २०२१ -२०२७ २०२१ िा र्पुनबाषस कम्र्पनीको स्थार्पना भयो ,२०२५िा  र्पुनबाषस टवभाग नै खडा गरी िराइको वनलाई 

आवादी गने काि लाइ टनरन्िरिा प्रदान गररयो । 

टब.सिं २०२८ टब.स २०२८ िा कैलाली टलल्लाको िीकार्पुरको ४८०० टबघा जिंगलिा बसोबास गराउन टिकार्पुर सटिटि 

नािक छुटै्ट सटिटि गठन गररएको टथयो । उक्त के्षत्र सरर्पि गरी बसोबास गराइएको टथयो । ( लव राजा 

२०६३) 

टब.स २०३१  -२०३२ २०३१ सालिा कन्चनर्पुरिा सुकला फााँिा िथा २०३२ सालिा िुगु टजल्लाको रारा र सुनसरी टजल्लाको 

को ी िप्र्पुिा राटरिय टनकुन्ज िथा वन्यजन्िु आरक्षको स्थार्पना गनष िोरिंगको सलकर्पुर ,बेलबारी लगायि 

टवटभन्न स्थानिा टनकुन्ज र आरक्ष टभत्रका जनिालाई प्रटिस्थार्पन गनष जग्गा सट्टाभनाष गदाष सरर्पि किानी 

गदाष 

टब.स २०४०-४५ इलािको टचटलिंग्कोि के्षत्र टचया टवकास टनगिका लाटग टचया रोर्पण गनष सरर्पि गररएको  
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१.५ वन रै्पदावार टवकास सटिटि 

नेपालको वन िम्पदा एक िहत्वपणुष नवीकिणीय प्राकृतिक श्रोि हो । बदु्धीििापवुषकयिको तदगो व्यवस्थापन गरिएिा 

िरुुन्िै परिचालन गनष ि उपभोग गनष ितकन्र्छ । यिको व्यवस्थापनबाि आतथषक एवं वािाविणीय दवुै तकतििका वस्ि ु

एवं िेवाहरु प्राप्त हुन िक्र्छन । यिै कािण तर्छिो वन तवकाि गनष हतैियि तवग्रेका ििकािी वनहरुलाई ििपि किान गिी 

चाडो बढ्ने प्रजातिका स्वदशेी िथा तवदेशी जािका तवरुवाहरु वकृ्षािोपण गिी उत्पादन बढाउने उदशे्यले तवकाि 

ितिति ऐन २०१३ अन्िगषि नेपाल ििकािको पणूष स्वातित्विा िहने गिी २०३३ िालिा वनपदैावाि तवकाि ितिति 

स्थापना गरिएको हो । यिको कायषके्षत्र झापाको ििवुािाई ,िलाषही,िहोत्तिी िौिहिको िागिनाथ ि बााँके ि बतदषयाको 

नेपालगञ्ज वन तवकाि परियोजनािा तथयो ।२०६२ िालिा नेपालगंज वन तवकाि परियोजना िम्बतन्धि वन 

कायाषलयहरुलाई तफिाष गरिएको तथयो । 

हालिम्ि यि ितितिले करिब १६००० हके्िि वन के्षत्र किान गिी ििला,तिक,तििौ ि अन्य जातिका तवरुवाहरु 

वकृ्षािोपण गरि िकेको र्छ । ििपि किान गिी प्राप्त भएको काठ दाउिा ि बल्लाबल्ली स्थानीय उपभोगका लातग (घि 

काजका लातग ) िथा वन पदैावाििा आधारिि उद्योगलाई िििे तबतक्र तवििण गदषर्छ । हाल आएि वकृ्षािोपणको 

र्छितन (Thining), िथा ििलाको पतहलो किान चक्रबाि प्राप्त हनुे काठ दाउिा ि बल्लाबल्ली िििे उत्पादन िथा 

तबतक्र तवििण गरििहकेो र्छ । पर्छी आएि वकृ्षािोपण व्यवस्थापन बाि उत्पातदि ििलाका बल्लाबल्लीहरु (Poles) 

तिम्बि कपोिेशनलाई तबतक्र गरिन्र्छ ि तिम्बि कपोिेशनले प्रिोधन गिी तबद्यिु प्रशािण ि तवििणका लातग नपेाल तवद्यिु 

प्रातधकिण(ने.तव.प्रा) लाई तवक्री गरिन्र्छ, हालिालै ने.तव.प्राले पोल िरिद प्रतक्रया वन्द गिेकाले प्रिोधन बन्द भएको 

र्छ ि तिम्बि कपोिेशनले काठका पोल ितितिबाि िरिद गरि उपचाि गिी तबद्यिु प्रातधकिणलाई तबतक्र गन ेकायषिा 

रुकावि आएको र्छ । 

२०४५ िाल िम्ि ििाइ िथा तभतत्र िधेशका तजल्लाहरुिा वन पदैावाि तवकाि ितिति अन्िगषि स्थानीयलाइ 

घिाकाजका लातग काठको आपतूिष गनष तजल्ला वन पदैावाि उप ितितिहरु तक्रयािील तथए । यो उपितितििा अध्यक्ष 

प्रििु तजल्ला अतधकािी हनुे व्यबस्था तथयो भने िदस्य ितचविा िम्बतन्धि तजल्ला वन अतधकृि िहन्थे, ितचवालय 

तजल्ला वन कायाषलयिा िहन ेगदषतथयो । यिका लातग रु्छट्टै केतह किषचािीको व्यबस्था गरिएको तथयो । पर्छी आएि 

तजल्ला वन पदैावाि उपितिति तिम्बि कपोिेशनिा गातभयो ि स्थानीय आपतूिषको काि पतन कपोिेशनकै तजम्िािा 

आयो । 

यिको केन्रीय कायाषलय बबििहल काठिाडौ ाँिा िहकेो र्छ । हाल यो ितिति अन्िगषिका िागिनाथ वन तवकाि 

परियोजना िलाषहीिा ि ििवुा िाइ वकृ्षािोपण आयोजना झापािा कायषिि िहकेा र्छन । 
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१.६ द टिम्बर कर्पोरे न अफ नेर्पाल टलटििेडको सबलीकरण  

िातरट्रय वन जंगलवाि काठ ,दाउिा िकंलन गिी तवक्री तवििण गने कायष ििकािको स्वातित्व भएका तिन तनकाय वाि 

हुदै आइिहकेोिा.उि िवेा एकद्वाि प्रणाली द्वािा उपलधध गिाउने उद्दशे्यले तिति २०४५/१२/१ िा भएको नपेाल 

ििकािको ितन्त्र परिर्द स्ििीय तनणषयवाि ििान प्रकृतिका कायष गने इन्धन िंस्थान ि वन पैदावाि तवकाि ितितिको 

तबतक्र िंग िम्बतन्धि कायषलाई ति.िी.एन.ले गन ेगिी (क) शे्रणीको िंस्था स्थापन गिी िचंालन भैिहकेो र्छ । यो तनणषय 

पर्छी वनपदैावाि तवकाि ितितिको तजल्लािा िहकेा वन पदैावाि उपितितिले िम्पादन गद ैगिेको स्थानीय घिकाजका 

लातग उपलधध गिाउदै आएको काठको आपतूिष गने कािको तजम्िवेािी पतन ति.िी.एन.ले पायो, यिका िाथै त्यहा 

कायषिि किषचािीहरु पतन ति.िी.एन.िा नै ििायोजन गिीए । यिैगिी इन्धन िंस्थानले िम्पादन गद ै आएको दाउिा 

िंकलन ि तबतक्र तवििणको कायष पतन ति.िी.एन.वाि न ै गनष तजम्िवेािी िोतकयो । इन्धन िंस्थानको िािेजी पर्छी 

िम्पणूष िम्पतत्त एवं दातयत्व ति.िी.एन.ि ैियो यिका िाथै इन्धन िंस्थानका िम्पणूष किषचािी ति.िी.एन. ि ैगातभए। 

०४८/१२/१ को नपेाल ििकािको तनणषयले ति.िी.एन.को पजुी १ किोड वाि १० किोडिा वतृद्ध गिी वन पैदावाि 

ितिति िंग िहकेो िौज्दाि काठ लागि िचषिा ति.िी.एन.लाई हस्िान्ििण गने कायष गरियो । यिरि ति.िी.एन.लाई 

वनपदैावािको िकंलन िथा तवक्री तवििण गने एक ििि एवं िंस्थाको रुपिा रुपान्ििण गन ेपरिकल्पना गरियो । 

यिपतर्छ तवतभन्न काल िण्डिा परिवतिषि अबस्थािा िंघर्ष गदै यो कपोिेशन आज यो अबस्थािा आएको र्छ । 

१.७ द टिम्बर कर्पोरे नअफ नेर्पाल टलटििेडको सिंघषषर्पूणष उिार चढाउहरु 

तबगिका तदनहरुिा ििकािले तवतभन्न ििपि योजनाहरु िचंालन गदाष तिम्बि कपोिेशन िाफष ि िचंालन गने ग्यो 

,उि िियिा कपोिेशनले प्रत्यक्ष ३००० जना िम्ि किषचािीहरुलाई स्थाई ि १०,००० िम्िलाइ अस्थाई िथा 

अप्रत्यक्ष रुपिा िोजगािी प्रदान गिेको तथयो ।त्यो िियिा कपोिेशन तवस्िारिि रुपिा तथयो ।ििपि किान,ढलापडा 

िंकलन ि तवतभन्न योजनाका लातग रुि किान गिी गोतलया काठ ि दाउिा िंकलन गिी आफ्नै ि:तिलवाि तचिान 

काठको उत्पादन, दाउिाको िंकलन गरिन््यो । कपोिेशन आफ्ना ि:तिलहरू, किान ढुलान गने लोडि,डोजि, तहनो 

ट्रक, गाडी, िोिि िाइकल आतदवाि प्रयाप्त श्रोििाधन यिु तथयो । 

 

क्रििःकािोबाि घि्दै गयो ििाइ िथा तभतत्र िधिेका ििकािवाि व्यवतस्थि वनहरू िािदुातयक वनका रुपिा स्थानीय 

ििदुायलाई हस्िान्ििण हदुै गए ि तिम्बि कपोिेशनको काििा िंकुचन आयो भने िाजनैतिक प्रभाविा भनाष गरिएका 

अनाबस्यक अस्थाई किषचािी को भाि तथयो। कपोिेशनलाई घािा न्यनू गनष अतनवायष आवस्यकिा तथयो त्यिैले 

कतिपय कायाषलयहरु,तडपोहरू ि ि:तिलहरू वन्द गरिएका तथए यिैगिी पिक,पिक किषचािीको िंख्या घिाउन 

स्वेतच्र्छक अबकाि योजना आव्हान गिी किषचािीहरुलाई अवकाि तददै दातयत्व कि गने क्रििा िहिी के्षत्रका 

कतिपय बहुिलु्य जग्गा िििे तबतक्र तवििण गनुष पिेको तथयो। यिरि िंस्थानको बर्नेी काठ दाउिािंकलन िथा तबतक्र 
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तवििणको कािोबाि घि्द ै गइ हाल तवतभन्न िहका २४७ जना किषचािीको दिबन्दी भै ९० जना किषचािी ि केतह 

ज्यालादािी किषचािीवाि कायष िम्पादन हदुै आइिहकेो र्छ । 

तबगिका आ.व.हरुिा लेिा परिक्षको कायष िियि ैिम्पन्न नहुदा वास्ितवक आतथषक अबस्था यतकन हनु निकेको ि 

िियि ैनाफा नोक्िान तहिाब िम्बतन्धि कायाषलयिा पशे नगिेको कािणले ठुलो िकि जरिवाना िििे कपोिेशनले 

तिनुष पिेको दतेिन्र्छ ।करिव ३४ किोडको थतपदै गिेको (cumulative) नोक्िानी िहकेो कपोिेशनले कािोवाििा 

क्रतिक रुपिा िधुाि गदै गइ हाल वातर्षक रुपिा िनुाफा आजषन गिी आएको र्छ भने अको िफष  किषचािीहरुलाई वोनि 

तवििणको धयबस्था िििे गिेको र्छ ।यि ैगिी दातयत्व कोर्को स्थापना गिी कािोबािबाि तनतश्चि िकि दातयत्व कोर्िा 

जम्िा गदै आएको र्छ । 

१.८ द टिम्बर कर्पोरे न अफ नेर्पाल टलटििेडको वन टवकासिा योगदान  

तिम्बि कपोिेिनले आफ्नो लगानीिा तवगि आ.व.०४५/०४६ िम्ि वािा,पिाष िौिहि,तचिवन,नवलपिािी, रुपन्देही ि 

कंचनपिु तजल्लाका तवतभन्न स्थानिा ४०९४ हके्िि के्षत्रफ़लिा वकृ्षिोपण गिेको र्छ।२०५३ िालिा वकृ्षािोपण को पनु: 

िभे गदाष ३२९१.६९ हके्िि िहकेो देतिन्र्छ । यी वकृ्षािोपणहरु हाल तवतभन्न िािदुातयक वनहरूलाई तजल्ला वन 

कायाषलयहरुले  हस्िान्ििण गरि िकेको अबस्था िहकेो र्छ ।वकृ्षािोपणको तबस्ििृ तवविण अनिुचूी २ िा उल्लेि 

गरिएको र्छ । 

 
   टि.टस.एन. वृक्षारोर्पण, लिंका लाइन: फोिो टि.सी.एन. के.का.  

 

१.९ द टिम्बर कर्पोरे न अफ नेर्पाल टलटििेडको राजश्विा योगदान  

 

द तिम्बि कपोिेशन अफ नपेालले आफ्नो स्थापना काल देतिनै आफ्ना तक्रयाकलाबहरु िंचालन गदाष तवतभन्न 

तशर्षकवाि िाजश्व िाफष ि िातरट्रय ढुकुिीिा योगदान पिुयाउदै आएको र्छ । उदाहिणका लातग आ.व. ०६४/०६५ देति 

०७३/०७४ िम्िको िाजश्वको तवविण तनम्न अनिुाि िहकेो कपोिेशनको अतभलेि वाि दतेिन्र्छ । 

िाटलका निं. २ 



7 
 

राजश्व  जम्िा आ.व. ०६४/०६५ देटख ०७३/०७४ सम्ि(रु) 

िोयल्िी १,७०९,६४०,४५९.३६ 

िलू्य अतभबतृद्ध कि ३५,८४,३९,९२४.०५ 

कि िहिलु ७०,५१,५१,६५१.४१ 

जम्िा िाजश्व दातिला २,७७,३२,३२,०३४.८२ 

 

१.१० द टिम्बर कर्पोरे न अफ नेर्पाल टलटििेडका कायष सम्र्पादनका आधारहरु  

वन ऐन २०४९ लाग ु हनु पवुष तिम्बि कपोिेशनले गोतलया काठ,दाउिा उत्पादनकालागी िातरट्रयवन के्षत्र प्राप्त गन े

िम्बतन्ध व्यबस्था तथयो।वन ऐन २०४९ जारि भएपर्छी कपोिेशनले काठ,दाउिा उत्पादनको लातग िातरट्रय वन के्षत्र प्राप्त 

गने िम्बन्धिा कुन ै स्पि व्यवस्था नभएकाले कपोिेशन िचंालनिा नीतिगि अन्यौलिा भइ कपोिेशन िचंालन 

िम्बन्धिा नपेाल ििकाि (ि.प.) बाि तवतभन्न िियिा भएका पिके तनणषयका आधाििा िचंालन हदुै आएको र्छ । 

यिको अलावा वन िथा भ-ूििंक्षण िन्त्रालयले जारि गिेका तनदेतशकाहरु, कपोिेशनको िचंालक ितितिबाि तनणषय 

गिी नेपाल ििकाि वाि स्वीकृति तलई कायाषन्वयनिा ल्याइएका तनयिावलीहरू, कायषतबतधहरु, ि िापदण्ड िथा 

आवतधक व्यविातयक योजना, बातर्षक कायषयोजनाले िििे कपोिेशन िंचालनलाइ तनदेश गने गिेको र्छ ।यिका 

अलावा तवतभन्न िियिा नेपाल ििकािवाि यो कपोिेिनको िधुाि ि तवकािका लातग गतठि कायषदलका प्रतिवदेनहरु 

ि ति प्रतिवदेन कायाषन्वयनका लातग ििकािवाि भएका तनदशेन हरुले िििे कपोिेशनको काि कािबाहीिा प्रभाव 

पािेको र्छ । तिनीहरुको र्छोिकिीिा िल बणषन गरिएको र्छ । 

१.१०.१ प्रबन्ध पत्र ि तनयिावली  

नेपाल ििकािको पणूष स्वातित्व भएको िंस्थान भएकोले कम्पतन ऐन अनिुाि कम्पतन ितजस्िािको कायाषलयिा दिाष 

भइ स्वीकृि प्रबन्ध पत्रको अतधनिा िही यो कपोिेशनले आफ्नोकायष िम्पादन गदषर्छ। 

१.१०.२ वन पैदावाि िकंलन िथा तवक्री तवििण तनदतेशका २०७३  

िहत्वपणूष प्राकृतिक श्रोिको रुपिा िहकेो वन जंगलको प्रभावकािी व्यवस्थापन गिी िबषिाधािण जनिालाई िवष 

िलुभ िरिकाले वन पैदावाि उपलधध गिाई िदपुयोग गनष वन ऐन २०४९ ि वन तनयिावली २०५१ को तनयि ६७ ले 

तदएको अतधकाि प्रयोग गिी नपेाल ििकाि वन िथा भ-ूिंिक्षण िन्त्रालयले यो “वन पदैावाि िंकलन िथा तवक्री 

तवििण तनदेतशका २०७३” जारि गिेको र्छ । हाल यो तनदतेशकाको परिच्रे्छद ६ को २१ अनिुािकपोिेशनले वन 

तवभागवाि काठ दाउिा िकंलन गनष पाई िािकेो र्छ, यद्दपी यहा द तिम्बि कपोिेशन अफ नपेाल तलतििेड को नाि 

उल्लेि गरिएको रै्छन ि िंस्थान भतनएको र्छ । यो तनदतेशकाको दफा २१ को १ िा प्रत्येक तजल्लाको वातर्षक उत्पादन 

हुन िक्ने परििाणको आधाििा िंस्थानलाई वातर्षक रुपिा उपलव्ध गिाउन ितकने काठ, दाउिाको परििाण नपेाल 
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ििकािले तनधाषिण गिे बिोतजि हनुे व्यवस्था िहकेो र्छ । यिको अलावा कपोिेशनले काठ दाउिा िंकलन गदाष िथा 

तबतक्र तवििण गदाष यतह तनदेतशकालाई पालन गने गिेको र्छ । 

१.१०.३.ितं्रीपरिर्दका तनणषयहरु  

द तिम्बि कपोिेशन अफ नपेालतलतििेड िचंालन िम्बन्धिा नेपाल ििकाि (ि.प.) वाि भएकािखु्य िखु्य तनणषयहरु 

िंके्षपिा देहाय अनिुाि प्रस्ििु गरिएको र्छ । 

२०४४ रु्पषिा: नेपाल ििकािवाि ति.िी.एन लाई वन िन्त्रालय अन्ििगिवाि तझकी आपतूिष िन्त्रालय अन्िगषि 

िंचालन गिाउन ेतनणषय भएको तथयो । 

०४५/१२/१ : ििान प्रकृतिका कायष गने इन्धन िंस्थान ि वन पदैावाि तवकाि ितितिको तबतक्र िंग िम्बतन्धि 

कायषलाई ति.िी.एन.ले गने गरि ‘क‘ शे्रणीको िंस्थान स्थातपि गरि िचंालन गने । 

०४८/१०/२७: ति.िी.एन.ले वन िथा भ-ूिंिक्षणिन्त्रालयद्वािा रु्छट्टयाइएको वनके्षत्रवाि काठ, दाउिा िंकलन गिी 

आफ्नो तडपो िम्ि ल्याई वडावड प्रथा द्वािा थोक तबक्रीको कायष िात्र गने, कपोिेशनको िचष घिाउन विषिान 

िंगठनिा िधुाि गिी अनावश्यक किषचािी किौिी गिी प्रभावकािी िचंालनको व्यवस्था तिलाउने । 

०४८/१२/१ : कपोिेशनको पजुी १ किोडबाि १० किोडिा वतृद्ध गने, इन्धन िंस्थान ि वन पैदावाि तवकाि ितितिका 

तबतक्रिंग िम्बतन्धि किषचािी ति.िी.एन.िा एककृि गने, ति.िी.एनले गिेको वकृ्षािोपण कबतुलयिी वनको रुपिा 

ति.िी.एन.लाइ तदन ेि वन पदैावाि तवकाि ितिति िंग िहकेो काठ लागि िचष तलएि ति.िी.एन.लाइ हस्िान्ििण गने । 

२०४८/१२/ १३ : ग्रातिण के्षत्रका जनिाहरु लाइ आबश्यक पने काठ,दाउिा ि हलो हेंगा, हरिर् आपतूिषका लातग 

प्रत्येक तजल्लािा तजल्ला वन पदैावाि आपतूिष ितितिको गठन गने । 

०४८/१२/२७: दाह िंस्काि, कािागाि ि िैतनकहरुलाई दाउिा आपतूिष गने,क्रतिक रुपिा ि:तिल तललाि गने ि 

ति.िी.एन िंग िौज्दाि िहकेो हतैियि ििाब भै प्रचतलि िलु्यिा तबतक्र हुन निक्ने काठको न्यनुिि िलू्य िििे कायि 

नगिी िलु्ला बोलीबाि बडाबढगिाई तबतक्र गने ि यििी  तबतक्रबािप्राप्त हनुे िकि अनपुातिक रुपिा िम्वतन्धि 

तनकायले तलने । 

२०४९/१२/२६  : ति.िी.एन.ले तललाि बडाबढ गने काठ दाउिाको न्यनुिि िलू्य िोक्न स्थातनय प्रििु तजल्ला 

अतधकािीको िंयोजकत्विा ६ िदस्यीय ितिति गठन भएको । 

०५२/११/२८:ति.िी.एन.ले उत्पादन गिेको काठ िध्य े५० % तचिान गिी िरुा तबतक्र गने ि तचिान गदाष स्थानीय िलू्य 

तनधाषिण ितितिले तनधाषिण गिेको न्यनुिि िलु्याबािा िाजस्व बझुाउने । 
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०५४/१० /२७ : काठ दाउिाको उत्पादन िथा तबतक्र तवििण ति.िी.एन.ले िात्र गने ,िलु्यांकन ितिति िािेज 

गने,तजल्ला वन पैदावाि ितिति िािेज गने कपोिेशनले हालिम्ि गिेको वकृ्षािोपण कबतुलयिी वनको रुपिा 

ति.िी.एन.लाइ तदने आन्िरिक िपि नहुने काठ तवदेश तनकािी गने, वन तनयािावली २०५१ िा िोतकए बम्िोतजिको 

िोयल्िी तलने, काठ दाउिाको greading िम्बतन्ध Standard Norms ियाि गने, काठ दाउिाको उत्पादन िम्बतन्ध 

काि गने ठेकेदाि ि श्रतिकहरुलाई िातलि तदन े। 

२०५५/२/१८ : दैवी प्रकोप तपतडि परिवािलाई िहतुलयि िलु्यिा वल्ला वल्ली काठ उपलधध गिाउन नितकन े

भएिा ४’ िम्िको गोतलया काठ उपलधध गिाउन े।हलो,जवुा,हेंगा हरिर्को लातग ३’ तफि गोलाइका ७ क्य.ुतफ. िम्ि 

काठ उपलधध गिाउने । 

२०५५/३/१५ : देश तभत्र ि बातहि काठ दाउिाको तबतक्र तवििण ि तनयाषि ति.िी.एन. ले िात्र गने, तबतक्र भएको १५ 

तदन पर्छी िाजस्व बझुाउने ि देश बातहि काठ तनयाषि गदाष तनरिक्षण अनगुिनको लातग ितिति गठन गने । 

२०५५/११/२४ : ति.िी.एन.कायषिि तजल्लािा आपतूिषको काि ति.िी.एन.ले गने ि वन कायाषलयले किान िरु्छान गिी 

घािगद्दीिाल्याएको ७ तदन तभत्र ति.िी.एन.लाइ बझुाउने । 

२०५५/१२/१५ : दैतवप्रकोप तपतडि परिवािहरुलाई ०५५/२/१८ को तनणषय अनिुाि ४’ तफि िम्िको गोतलया काठ 

उपलधध गिाई आएकोिा हालको लातग िात्र भतन ६’ फीि गोलाई िम्िको गोतलया काठ उपलधध गिाउन े। 

२०५६ /६/२६ : ति.िी.एन.लाई आपतूिष िन्त्रालय अन्िगषि बाि तझकी वन िथा भ-ूिंिक्षण िन्त्रालय अन्िगषि िािी 

िंचालन गिाउने । 

२०५६/१२/२८ ( वन राज्य िटन्त्र स्िरको टनणषय): िातरट्रय वनबाि उत्पातदि हनुे काठ िध्ये ५०% तजल्ला वन 

कायाषलयले ि ५०% ति.िी.एन.ले उत्पादन गने ि यिरि उत्पादन भएको काठ वन िन्त्रालयको पवुष स्वीकृति तलएि िात्र 

तबतक्र गने । 

२०५८/५/२८: कपोिेशनलाई िानो र्छरििो स्वरुपिा िािी िंचालन गनष यििा कायषिि किषचािी िध्ये ५०%लाइ 

तनयिानिुाि स्वेतच्र्छकअबकाि तदने । 

२०५८/१२/२६:(क) कपोिेशनले नै किान िरु्छान गने गिी उत्पादन हनु िक्ने कुल परििाण िध्ये आधा काठ 

ति.ति.एन.लाइ जी.व.का.ले तदन े । (ि) कपोिेशन िंग २०५८ िाल आर्ाढ ििान्ििम्ि िौज्दाि िहकेो प्रचतलि 

िलु्यिा तबतक्र हुन निकेको काठ दाउिा पनुिूषल्यांकनका लातग िम्बतन्धि प्रििु तजल्ला अतधकािीको अध्यक्षिािा 

िलु्यांकन ितिति गठन भएको । (ग) भतवरयिा कपोिेशनलाई िक्षि ि िदुृढ तकतििले किरि िचंालन गनष ितकन्र्छ 



10 
 

भन्ने िम्बन्धिा िझुाव तदन िातरट्रय योजनाआयोगका िा.िदस्यको िंयोजकत्विा ितन्त्र परिर्द, अथष ितं्रालय ि वन 

िन्त्रालयका ितचव िदस्य भएको ितिति गठन गने । 

०६४/९/९ :ति.िी.एन.लाई ितुिढ एवं प्रभावकािी ढंगले िंचालन गनषका लातग यो तनणषयले कपोिेशनको नया 

िंगठानात्िक िंिचना कायषयोजना स्वीकृि गिेको तथयो । यििा उल्लेि भएका कपोिेशन िंचालन गदाष पालाना गनुष 

पने तबर्यिा भएका१५ बदुे तनदेशनहरुलाइ  िंके्षपिा दहेाय अनिुाि तदएको र्छ । 

• आगािी ५ आतथषक बर्षिम्िका लातग ति.िी.एन.लाई बातर्षक ८ लाि क्य.ुतफ. गोतलया िथा ११०० चट्टा 

दाउिावन तवभागले िोतकएको ििय तभत्र उपलधध गिाउने । 

• ति.िी.एन.लाई वन व्यवस्थापनको िहयोगी िंस्थाको रुपिा रुपान्ििण गदै जान े। 

• ति.िी.एन.लेतवगििा गिेको वकृ्षािोपणको व्यवस्थापन गने । 

• ति.िी.एन.ले काठ दाउिा िकंलन ि तवक्री गने कायष प्रतक्रयाका बािेिा वन ऐनि तनयिावलीिा उल्लेि गने । 

• काठ दाउिा िकंलन गरिन ेवन के्षत्र िोकी पौर् ििान्ि तभत्र वन  तवभागवाि कायष योजना तस्वकृि गिाई काठ 

दाउिा िकंलनको व्यवस्था तिलाउने । 

• प्रस्िातवि िंगठन िातलका अनिुाि किषचािी िंख्या ४४३ ि कायाषलय िंख्या १० िा नबढाई िोतकएको 

तजल्लािा उद्दशे्य अनरुुपको कायष गने ि आगािी २ वर्ष ६ ितहनािा िध्यावतध िलु्यांकन गने । 

• ति.िी.एन.ले नपेाल ििकािलाई तिनुषपने ऋण तिनष ि किषचािी किौिी गनष लाग्ने िकि कपोिेशनको नाििा िहकेो 

जग्गा बोल कबोल प्रथाद्वािा तबतक्र गने । 

• २०६४ आर्ाढ ििान्ि िम्ि िौज्दाि िहकेो पिुाना काठ पनु: िलु्यांकन गिी तबतक्र 

तवििण गन े। 

• िंचालक ितितिले िियानकुुल तबतक्र िलू्य िोकी लाग ुगने । 

• कायष योजना अनरुुप किि: तचिानको क्षििा वतृद्ध गिी ५ बर्षिा ५० % गोतलया तचिान गने । 

• हिेौडािा िहकेो पोल treatment प्लान्िलाई िचंालनिा ल्याई ितकएकोले चाल ुबर्षदेिी कतम्ििा बर्नेी ५०० 

गोिा पोलहरु treatment गिी बजाििा ल्याउने ि ५ बर्षिा िो िंख्यािा वतृद्ध गिी बातर्षक १०,००० गोिा पोल 

उपचाि गिी तबतक्र गने व्यवस्था तिलाउने । 

• आगािी ५ बर्ष तभत्र उत्पादनिा तवतवतधकिण ि तवक्री प्रवद्धषन गदै जान े। 

• ति.िी.एन.ले काठ दाउिाको गे्रतडंग नम्िष वनाई लाग ुगने । 

• ग्रातिण जनिाको लातग घिकाज, कृतर् औजािि दैवीप्रकोप तपतडि परिवािको लातग काठ उपलव्ध गिाउने । 
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• ति.िी.एन.लाईिवेाग्राही, आत्ि तनभषि एवंवन व्यवस्थापनको िहयोगी िंस्थाको रुपिा रुपान्ििण गने उद्दशे्य 

हातिल गनष कायषनीति बिोतजि कायषहरु भए नभएको हनेष िाननीय िदस्य ज्य ूिातरट्रय योजना आयोग (कृतर्,वन 

हनेे )को िंयोजकत्विा गतठि ५ िदस्यीयअनगुिन ितितिले प्रत्येक ६/६ ितहनािा अनगुिन गिी प्रतिबेदन पेश 

गने । 

२०७४/१०/२६:नेपाल ििकाि (ितन्त्रपरिर्द स्िि) बाि २०७४ िाघ २६ गिे भकूम्प तपतडिलाई काठ तबतक्र तवििण 

गने ि नेपाल तवद्यिु प्रातधकिणलाई प्रिोधन गरिएको काठको पोल उपलधध गिाउने िम्बन्धिा िहत्वपणुष तनणषय भएको 

तथयो।यो तनणषयले भकूम्प तपतडिलाई  भवन तनिाषणका लातग िाथै भकूम्पवाि क्षतिग्रस्ि िंिचना, िाबषजतनक भवन, 

िम्पदाहरुको पनु तनिाषणका लातग आबस्यक पने काठ उपलधध गिाउन ेतजम्िवेािी ति.िी.एन. लाईिोकेको र्छ, यिका 

िाथै तवद्यिु प्रातधकिण वाि प्रिोतधि पोल िरिद िम्बन्धिा भएको अबिोध हिाउन पतन नीतिगि तनदेश गिेको र्छ, 

जनु तनम्न अनिुाि िहकेो र्छ । 

• द तिम्बि कपोिेशन अफ नपेाल तलतििेडले वन िथा भ ू ििंक्षण िन्त्रालयको िहिति तलएि ििकाि द्वािा 

व्यवतस्थि वनको वैज्ञातनक वन व्यवस्थापन िाफष ि उत्पातदि काठ िध्ये ५० प्रतििि भकूम्प तपतडिहरु वा 

भकूम्प वाि क्षतिग्रस्ि िंिचना पनुतनिाषण, िाबषजतनक भवन तनिाषण िथा िवषिाधािणलाई घि तनिाषणको 

लातग तचिान गरि तबतक्र तवििण गने गिी द तिम्बि कपोिेशन अफ नेपाललाई उपलधध गिाउने । 

• नेपाल तवद्यिु प्रातधकिणले िोकेको िापदण्ड अनिुाि वन िथा भ-ूिंिक्षण िन्त्रालयले गणुस्िि परिक्षण गिी द 

तिम्बि कपोिेशन अफ नेपाल तलतििेडवाि तनयतिि रुपिा प्रिोतधि काठको पोल उपलधध गिाउने । 

• भकूम्प पीतडिहरुका लातग काठ उत्पादन, आपतूिष ि व्यवस्थापन तनदेतशका २०७२ को परिच्रे्छद -३ को ६. 

(४) िा व्यवस्था भए बिोतजि नेपाल ििकािवाि स्वीकृि तवकाि आयोजना कायाषन्वयन गदाष किान भइ 

िम्बतन्धि कायाषलयवाि भकूम्प तपतडिलाई रु्छि्याइएको काठहरु तचिान गिी भकूम्प तपतडिहरु वा 

भकूम्पवाि क्षतिग्रस्ि िंिचना पनुतनिाषण, िाबषजतनक भवन तनिाषण िथा िबषिाधािणलाई घि तनिाषणको 

लातग िात्र तबतक्रतवििण गने गिी द तिम्बि कपोिेशन अफ नपेाल तलतििेडलाई उपलधध गिाउने । 

 

०७५/४/१८ :नेपाल ििकािवाि (ितन्त्रपरिर्द स्िि) तिति ०७५/४/१८भएको तनणषयिा वन पदैावाि तवकाि ितिति ि 

द तिम्बि कपोिेशन अफ नेपाल तल.दबैुलाई एक आपििा गाभी दवुै तनकायवाि हुदै आएको कायषलाई एकीकृि गने ि 

यििी एकीकिण भएको िंस्थाको नाि वनपैदावार ववकास एवं विक्री ववतरण केन्द्र िाख्नेि वन पदैावाि तवकाि 

ितिति ि द तिम्बि कपोिेशन अफ नपेाल तल. को जनिति ि चल अचल लगायिका िम्पणूष भौतिक िम्पति 

वनपैदावार ववकास एवं विक्री ववतरण केन्द्रिा हस्िान्ििण गने व्यवस्था भएको । 
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१.११ द टिम्बर कर्पोरे न अफ नेर्पाल टलटििेड सिंचालनका टनयािावली, कायषटवटध, 

टनदेट का िथा िार्पदण्ड 

द तिम्बि कपोिेशन अफ नपेाल तलतििेडले िंस्थाका प्रशाितनक िथा उत्पादन एबं तवििणका कायषहरु िचंालन गनष 

तनम्न अनिुािका तनयिावली, तनदेतशका िथा िापदण्डहरु पालना गदषर्छ । 

१.११.१ किषचािी िेवा ििष तनयिावली २०५२  

कम्पनी ऐन २०२१ अन्िगषि स्थातपि द तिम्बि कपोिेशन अफ नपेाल तलतििेडको प्रबन्ध पत्र तनयिावली ले तदएको 

अतधकाि प्रयोग गिी यिको िचंालक ितितिले नपेाल ििकािको स्वीकृति तलई किषचािी िेवा ििष तनयािावली 

२०५२ तनणषय गिी लाग ुगिेको र्छ । यो तनयिावली पिक पिक िंिोधन भएको र्छ अतन्िि पिक २०७२ िा िंिोधन 

भइ कायाषन्वयनिा आइिहकेो र्छ ।योतनयिावली किषचािीको भनाष दतेि बढुवा, अबकाि, दण्ड, पिुस्काि, ितुबधा  

लगायिका  िम्पणूष किषचािी प्रशािन/व्यवस्थापन िम्बतन्ध काननूी दस्िावदे हो । यिै अनिुािनै कपोिेशनले किषचािी 

परिचालन गदषर्छ । 

१.११.२ आतथषक तवतनयािवली २०६४ 

द तिम्बि कपोिेशन अफ नेपाल तलतििेडको प्रवन्ध तनयिावली ले तदएको अतधकाि प्रयोग गिी यिको िचंालक 

ितितिले नपेाल ििकािको स्वीकृति तलई यो आतथषक तनयिावली बनाएको हो । कपोिेशनले िम्पणूष आतथषक कािोबाि 

िंचालन गदाष यतह तवतनयिावली को अतधनिा िही गदषर्छ । 

१.११.३ तिनाहा िम्बतन्ध कायषतवतध २०६७  

कपोिेशनले ियाि गिी नेपाल ििकाि ितचव स्ििीय २०६७/०५/२७ को तनणषयले कायाषन्वयनिा आएको यो तिनाहा 

िम्बतन्ध कायषतवतधले कपोिेशनको पिुानो िुिे फुिेको तजन्िी िािान िथा हतैियि तबतग्रएि तबतक्र हनु निक्ने काठको 

तिनाहा गने िम्बतन्ध कायषलाई तनदशे गदषर्छ । 

१.११.४ अनगुिन तनदतेशका २०७४  

कपोिेशनको काि कािवाहीिा पािदतशषिा, प्रभावकारििा, तवश्विनीयिा , स्ििीयिा बढ्ने िथा एकरुपिा ल्याई 

शशुािन  अतभवतृद्धिा योगदान तदने उद्दशे्य ले द तिम्बि कपोिेशन अफ नेपाल तलतििेडवाि हनुे ििग्र कािको 

अनगुिन िथा तनरिक्षण तनदतेशका २०७४ कायाषन्वयनिा ल्याएको र्छ । यो तनदतेशका कायाषन्वयनिा आएपतर्छ  

तनयतिि अनगुिनको कायषले कपोिेशनले िम्पन्न गने िम्पणूष कायषहरु बढी तजम्िवेािी पवुषक, प्रभावकािी ि पािदशी हनु े

तबश्वाि गनष ितकन्र्छ । 
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१.११.५ भकूम्प तपतडिहरुको लातग काठ उत्पादन, आपतूिष ि व्यवस्थापन तनदेतशका २०७२ 

०७२ बैिाि १२ गिेको तबनािकािी भकूम्प िथा त्यि पर्छाडी आएका पिाकम्पवाि क्षतिग्रस्ि िंिचनाको 

पनुतनिाषणका लातग ित्काल ठुलो परिणाििा काठको आवश्यकिा  पिेको हुनाले िो आवश्यकिालाई परिपतूिष गनषका 

लातग  िम्भव भए िम्ि िम्बतन्धि तजल्ला तभत्रकै वन श्रोिबाि काठ उत्पादन गिी भकूम्प तपतडि परिवािको घि,गोठ 

ि क्षतिग्रस्ि िाबषजतनक िंिचना तनिाषणका लातगआवश्यक पन े काठ आपतूिष गने गिाउन े कायषलाई व्यवतस्थि िथा 

प्रभावकािी वनाउन नपेाल ििकाि(ितन्त्रपरिर्द ) वाि ०७२/१०/२१ िा स्वीकृि गिी यो “भूकम्प वपवितहरुको 

लावि काठ उत्पादन, आपूवति र व्यवस्थापन वनदेविका २०७२”कायाषन्वयनिा ल्याइएको हो । यो तनदेतशकाको 

दफा ८ अनिुाि कुनै धातिषक,िांस्कृतिक वा पिुािातत्वक िम्पदा पनु तनिाषणका लातग आबस्यक पने काठको तवविण 

अतग्रि रुपिा िम्बतन्धि तनकायले उपलधध गिाएको आधाििा ति.िी.एन.ले काठ उपलधध गिाउन ुपने व्यवस्था गिेको 

र्छ िाथै िम्बतन्धि प्रभातवि तजल्लाका प्रििु तजल्ला अतधकािीको िंयोजकत्विा, िम्बतन्धि जी.व.अ.िदस्य ि 

ति.िी.एन.को प्रतितनतध िदस्य िहने गिी काठ व्यवस्थापन ितिति गठन गिेको र्छ ।यि ितितिले ति.िी.एन वा 

तजल्लावन पदैावाि आपतूिष ितितििंग ििन्वय गिी काठ प्रातप्त, तचिान ि ढुवानी आतद कायषको चाजोपाजो  तिलाउन ु

पने व्यवस्था र्छ ।यििा व्यवस्था भए अनिुाि ति.िी.एन.को िंचालक ितितिले िाजस्व िकि ि तबतबध िचषहरुलाई 

आधाि िातन तडपो िहने स्थान अनिुाि अलग अलग िलू्य तनधाषिण गनुष पने र्छ । 

१.११.६. भकूम्प प्रभातवि िम्पदा पनुतनिाषणको लातग काठ आपतूिष िम्बतन्ध िापदण्ड २०७५  

भकूम्प तपतडिहरुको लातग काठ उत्पादन, आपतूिष ि व्यवस्थापन तनदेतशका २०७२ िथा नेपाल ििकाि  (ितन्त्रपरिर्द) 

को ०७३/५/२६ को तनणषय अनिुाि भकूम्पवाि क्षतिग्रस्ि िम्पदा पनुतनिाषणको लातग आबश्यक काठ पिुाित्व 

तवभागको तिफारिििा द तिम्बि कपोिेशन अफ नपेाल तल.ले आपतूिष गने व्यवस्था िहकेो र्छ ।पिुािातत्वक िंिचना हरु 

पनुतनषिाषण गने िन्दभषिा उपिोि तनदेतशका िथा नपेाल ििकाि (ितन्त्रपरिर्द ) को तिति ०७३/५/२६ िा िम्पदाहरुको 

लातग तचिान काठ आपतूिष गन ेिम्बन्धिा भएको तनणषयलाई पािदतशषिा ि प्रणालीबद्ध रुपिा कायाषन्वयन गन ेउद्दशे्यका 

िाथ ति.िी.एन.लेयो “भकूम्प प्रभातवि िम्पदा पनुतनिाषणको लातग काठ आपतूिष िम्बतन्ध िापदण्ड २०७५” ियाि 

गिी कायषन्वयनिा ल्याएको र्छ । यिै अनरुुप कपोिेशनले भकूम्प प्रभातवि िम्पदा पनुतनिाषणका लातग तचिान काठ 

आपतूिष गदषर्छ । 

१.११.७ द तिम्बि कपोिेशन अफ नेपाल तलतििेड िचंालन िम्बतन्ध गतठि तवतभन्न कायष दलको प्रतिबेदनहरु  

नेपाल ििकाि (ि.प.) ि वन िथा भ-ूिंिक्षण िन्त्रालयका तनणषयानिुाि तभन्न िियिा गतठि ितितिहरुहरु वाि 

ति.िी.एन िंचालन िम्बन्धिा अध्ययन गिी पेश भएका प्रतिबेदनहरुको िंतक्षप्तव्यहोिातनम्न अनिुाि िहकेो र्छ । 

 

काठ दाउरा आरू्पटिष सम्बटन्ध कायषदल २०५१ 

काठ दाउिा आपतूिष गने तनकायहरु, तिनीहरुले अबलम्बन गिेको तवक्री नीति,तिनीहरुको तबचिा एक आपिी िम्बन्ध, 

ििन्वय, िौजदुा काठ दाउिाको अबस्था ि तबतक्रतवििणको व्यवस्था, वकृ्षािोपणको व्यवस्थापन इत्यातद तबर्यहरुिा 
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अध्ययन गिी काठ दाउिाको तनयतिि आपतूिष ि जनिलुभ व्यवस्थाको िम्बन्धिा िाय शझुाव पेश गनष िा.तवरण ुबहादिु 

िाउिको अध्यक्षिािा नपेाल ििकाि (आपतूिष ितन्त्र स्िि )को तनणषयले तिति २०५१/११/३० िा गतठि कायषदलले 

काठ दाउिाको काि गनष रु्छट्ट ैतनकाय आवश्यक भएको ि उि तनकाय वन िथा भ-ूिंिक्षण िन्त्रालय अन्िगषि हुन ुपन े

यिको िचंालनको स्पि दृतिकोण, नीति िथा कायषक्रि हुन ुपने भतन िाय ितहिको प्रतिबेदन पेश गिेको । 
 

टि.सी.एन.लाई सक्षि िथा प्रभावकारी बनाउन गटठि सटिटि २०५४ 

ति.िी.एन.लाई िक्षि िथाप्रभावकािी बनाउन कायषयोजना िििेकोप्रतिबेदन पेश गनष वन िथा भ-ूिंिक्षण 

िन्त्रालयकाप्रििु अनगुिन िथा िलु्याकंन अतधकृि श्रीतनवाि िनालको िंयोजकत्विा नेपाल ििकािितन्त्र 

स्िि)बाि तिति ०५४/१/२२ िा भएको तनणषयले गतठि ७ िदस्यीय कायषदलले पतन काठ दाउिाको काि गने तनकायको 

आबश्यकिा औल्याउदै उि तनकाय वन िथा भ-ूिंिक्षण िन्त्रालय अन्िगषि हुनपुने ि िंचालनको स्पि दृतिकोण, नीति 

िथा कायषक्रि हनुपुने भतन प्रतिबेदन पेश गिेको । 

 

२०५४/५/१७ िा गटठि सटिटि  

ति.िी.एन.लाई िक्षि िथा प्रभावकािी वनाउन कायष योजना िििेको प्रतिवेदन पेश गनष वन िथा भ-ूिंिक्षण 

िन्त्रालयका प्रििु अनगुिन िथा िलु्याकंन अतधकृि श्रीतनवाि िनालको ियोजकत्विा तिति २०५४ /५/१७ िा 

नेपाल ििकाि (वन ितन्त्र स्िि ) वाि पनु ५ िदस्यीय ितितिको गठन भएको तथयो। यो ितितिले काठ दाउिा 

िदपुयोगको के्षत्रिा कायष गने रु्छट्टै तनकाय हुनपुन ेिाथै त्यस्िो तनकाय वन िथा भ-ूिंिक्षण िन्त्रालय अन्ििगि न ैहुनपुने 

भतन प्रतिवदेन पेश गिेको तथयो । 

 

२०५४/७/७ िा गटठि सटिटि  

िवषिाधािणलाई ििल ि िलुभ िरिकाबाि काठ दाउिातबतक्र गनष ि पयाषप्त िाजस्व आजषन गिाउने िम्बन्धिा ति.िी.एन. 

ि वन पैदावाि तवकाि ितितिको भतूिका अध्ययन गिी प्रतिबेदन पेश गनष वन तवभागका उप िहातनदेशक श्री शेर्हरि 

भट्टिाईको अध्यक्षिािा वन िथा भ ू–िंिक्षण िन्त्रालयद्वािा गतठि ३ िदतस्यय ितितिले दवुै िंस्थाहरुलाई equal 

footing िा कायष गिाउने गिी कायष के्षत्र िोतकन ुपने भतन प्रतिवेदन पेश भएको । 

 

 

 

िटन्त्र र्पररषदको टिटि २०५४/१०/२७ को टनणषय कायाषन्वयनको लाटग गटठि कायषदल 

नेपाल ििकाि (ि.प) वाि तिति ०५४/१०/२७ िा भएको तनणषयिा उल्लेतिि तबर्यहरुको िम्बन्धिा दीघषकालीन 

रुपिा गनुष पने कािहरु तकिान गिी कायषयोजना ितहिको प्रस्िाव पेश गनष ति.िी.एन. िचंालक ितितिको तिति 

०५४/११/६को तनणषयले ति.िी.एन का िहा-प्रबन्धक श्री गणशे प्रिाद उपाध्यायको िंयोजकत्विा गतठि ७ िदतस्यय 

कायषदलले कपोिेशनलाई व्यवतस्थि रुपिा काननूी िथा नीतिगि रुपिा स्पि गिी िचंालन गरिन ु पने भतन िाय पेश 

गिेको । 
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२०५५/७/२० िा गटठि सटिटि  

कपोिेशनको तवद्यिान ििस्याहरुको पतहचान गिी कपोिेशनले भतबरयिा अबलम्बन गनुष पने नीति िििे िलु्ने गिी 

कपोिेशनको दीघषकालीन कायष योजनाकोप्रस्िाव ियाि गिी पशे गि ति.िी.एन. िचंालक ितितिले २०५५/७/२० िा 

श्री िन्िोर् तबक्रि शाहलाई ििाएकोिा उहााँले कपोिेशनलाई वन तवभागको िहायक िंस्थाको रुपिा िचंालन गरिन ु

पने, िेवा तवतवतधकिण गरिन ुपने भतन प्रतिवेदन पशे गनुष भएको । 

 

२०५५/१०/२५ िा गटठि सटिटि  

कपोिेशनले तवगििा अबलम्बन गिेका नीतिहरु िििेलाई पनुिावलोकन गिी दीघषकालीन कायषयोजना ियाि गिी पेश 

गनष तिति २०५५/१०/२५ िा ति.िी.एन. िचंालक ितितिले आपतूिष िन्त्रालयका उप-ितचव श्री ऋतर्केश पौडेलको 

िंयोजकत्विा गठन भएको ७ िदस्यीय ितितिले कपोिेशनलाई व्यवतस्थि रुपिा काननूीि नीतिगि रुपिा स्पि 

कायषक्रि िथा कायषयोजना ितहि वन िथा भ-ूिंिक्षण िन्त्रालयको िहायक िंस्थाको रुपिा िचंालन गरिन ुपने िाथै 

कायष तनदेतशका ि गे्रतडंग नम्िष लाग ुगनुष पने भतन िझुाव ितहिको प्रतिबेदन पशे गिेको तथयो । 

 

२०५६/९/२० िा गटठि सटिटि  

ति.िी.एन. को विषिान अबस्थाको अध्ययन गिी भतवरयिा यिलाई के कस्िो स्वरुपिा किरि िचंालन गने भन्ने 

िंबन्धिािझुाव पेश गनष वन िथा भ-ूिंिक्षण िन्त्रालयवाि तिति २०५६/९/२० िा िह-ितचव (प्रा) श्री िशुील 

भट्टिाईको िंयोजकत्विा गतठि ५ िदस्यीय ितितिले वन िन्त्रालय  अन्िगषि वन पदैावाि िदपुयोग के्षत्रिा कायष गन े

िबै तनकायलाई एकीकिण गिी प्रातधकिणको रुपिा िंचालन गरिन ु पने ि गे्रतडंग नम्िष लाग ुगरिन ुपन ेभतन िझुाव 

ितहिको प्रतिबेदन पशे गिेको । 

 

२०५८/३/२२ िा गटठि सटिटि  

ति.िी.एन.को विषिान अबस्थालाई अध्ययन गिी कपोिेशनलाई भतवरयिा प्रभावकािी तकतििले कििी िंचालन गन े

भन्ने िम्बन्धिा कायष योजना ितहिको िझुाव तदन श्री तदव्यदवे भट्ट िहा-तनदेशक वन तवभाग को ियोजकत्विा गतठि 

ितितिले वन तवभाग अन्िगषि तजल्ला वन कायाषलयहरुले तनिन्िि रुपिा आफ्नो कायष के्षत्रको वन िंिक्षण,तनयन्त्रण ि 

वन व्यवस्थापन गनुष पने हदुा काठ,दाउिा िंकलन िथा तबक्रीको कायष गनष एउिा रु्छट्टै तनकायको व्यवस्था हनु ुपने ि त्यो 

तनकाय /कपोिेशनको िंगठन ि किषचािीको िंख्यालाई िानो गरि तजल्ला वन पैदावाि आपतूिष ितितिको कायषलाई 

िििे एककृि गिी काि गनष कपोिेशनलाई प्रातवतधक क्षििािा तवकाि गिी िंचालन गनुष पने िझुाव ितहिको 

प्रतिबेदन पेश गिेको । 

 

सिंसद्को सावषजटनक लेखा सटिटिद्वारा गटठि उर्प सटिटि २०५७  

काठ दाउिाउत्पादन ि तबतक्र तवििणिा दतेिएका ििस्याहरुको तनिाकिणका लातग ित्कातलन िांिद डा.प्रकाश चन्र 

लोहनीको अध्यक्षिािा ििंदको िावषजतनक लेिा ितितिवाि गतठि उपितितिले रुि किानी िथा तवक्री तवििणको 

कायष तिम्बि कपोिेशन ि तजल्ला वन कायाषलयहरुले गिी आएकोिा वन कायाषलयको तजम्िवेािी िाि गिी वनको 

िंिक्षण ि िम्बधषनिा केतन्रि गनुष पने ि वन कायाषलयहरुलाई वनको किानी ि तबतक्र तवििण कायषिा िंलग्न गिाउन 

नहुन ेभन्ने िझुाव तदएको । 
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नेर्पाल सरकार (ि.र्प ) को ०५८/१२/२६ को टनणषय अनुसार गटठि सटिटि  

ति.िी.एन.लाई भतबरयिा के कस्िो स्वरुपिा िचंालन गनष उपयिु हुन्र्छ ि वन व्यवस्थापनलाई िदुृढ गनष के गनष 

िनातिब हुन्र्छ ? िो िििेको वािेिा िझुाव तदन िातरट्रय योजना आयोगका िदस्य  को ियोजकत्विा ितन्त्रपरिर्द 

ितचवालय,अथष िन्त्रालय ि वन िन्त्रालयका ितचवहरु िहकेो ितिति गठन गने भन्ने नेपाल ििकाि (ि.प) बाि भएको 

०५८/१२/१६ को तनणषय अनिुाि िातरट्रय योजना आयोगका िाननीय िदस्य डा.िाि प्रिाद चौधिीको िंयोजकत्विा 

ितिति गठन भएको ।गतठि ितितिको ०६१/१/९ को तनणषय अनिुाि िह-ितचव डा. कृरण चन्र पौडेल वन िथा भ-ू

िंिक्षण िन्त्रालय को िंयोजकत्विा योजना आयोग,अथष िन्त्रालय,वन तवभाग, वन पदैावाि तवकाि ितिति ि 

ति.िी.एन.को प्रतितनतधत्व हुने गिी उप ितिति गठन भएकोिा उि उप ितितिले तदएको िझुाव अनिुािनै नपेाल 

ििकाि (ि.प.) वाि २०६४/९/९ िा तनणषय गिी बातर्षक ८ लाि क्य.ुतफ. गोतलया काठ ि ११०० चट्टा दाउिा 

उत्पादनको लातग िियि ै वन के्षत्र वन तवभागबाि हस्िान्ििण हुने व्यवस्था ितहि कपोिेशनको नयााँ िंगठनात्िक 

िंिचना, कायष योजना ि कायषनीति स्वीकृि भएको । 
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२. हालको टिम्बर कर्पोरे न 

नेपाल ििकािको पणूष स्वातित्विा िहन ेगिी २०१७ िालिा ित्कातलन कम्पनी ऐन अन्िगषि गतठि द तिम्बि कपोिेशन 

अफ नपेाल तवतभन्न कालिण्डका उिाि चढाउ ि ििस्याहरु िंग जदैु्ध आज यो अबस्थािा आइपगेुको र्छ । वन िथा 

वािाविण िन्त्रालय ,वन तवभाग,अथष िन्त्रालय, उद्योग िन्त्रालय, वातणज्य िथा आपतूिष िन्त्रालय ि नपेाल औद्योतगक 

तवकाि कपोिेशनको शेयि लगानीिा स्थापना भएको यि कपोिेशनको अतधकृि पुंजी १० किोड िहकेो र्छ । यो 

कपोिेशन ‘क’ शे्रणी को िंस्थान हो । यि कपोिेिनले िातरट्रय वनको कायषयोजना अनिुाि काठ दाउिाको व्यवतस्थि 

िंकलन,घािगद्धी गिी गोतलया काठ तललाि, तचिान गिेको काठ, काठको प्रिोतधि पोल िथा दाह िंस्काि ि धातिषक 

प्रयोजनका लातग दाउिा आपतूिष गदै आएको र्छ । यी कायषहरुिा कपोिेशनको ५० बर्ष भन्दा लािो अनभुव िहकेो र्छ । 

२.१ कर्पोरे नको दुरदृटि 

“वदिो वन व्यवस्थापनको माध्यमिाटआपूवति ब्यिस्था सुदृढ िरी सक्षम र आत्मवनभिर संस्थाको रुपमा 

ववकास िने“ यो कपोिेशनको दिूदृति िहकेो र्छ । 

२.२ लक्ष्य  

तदगो वन व्यवस्थापनिा िहयोग पगु्ने गिी वन व्यवस्थापन बाि प्राप्त हनुे काठ, दाउिाि काठजन्यवन पदैावािको 

व्यवतस्थि िंकलन, िदपुयोग ि तबक्री तवििणद्वािा काठ दाउिाको ििल,िहज ि भिपदो आपतूिषको व्यवस्था तिलाउन े

यो कपोिेशनको लक्ष्य िहकेो र्छ । 

२.३ उद्देश्य 

द तिम्बि कपोिेशन अफ नपेाल तल.का उद्दशे्यहरु तनम्न अनिुाि िहकेा र्छन ्: 

• वन व्यवस्थापनवाि प्राप्त हुन ेकाठ, दाउिा किान/िकंलन गिी गोतलया, वल्ला/बल्ली ि तचिानकाठ पािदशी 

एवं प्रतिस्पधाषत्िक िविले िबषिाधािण, िंघिंस्था ,उद्योग व्यविाय, ििकािी योजना/परियोजनालाई िहज ि 

ििल आपतूिषको व्यवस्था तिलाउने। 

• नेपाल ििकािका िफष बाि िबषिाधािण, तवकाि तनिाषण, धातिषक, एवं िािातजक के्षत्रलाई उपलधध गिाउनपुन े

काठ, दाउिाको िहज ि ििल आपतूिष गने । 

• काठ दाउिाको िपिलाई न्यनु गनष काठको बढी तिकाउ हुने गिी िदपुयोग गनष ि काठजन्य पदाथषवाि 

वैकतल्पक उजाष ( गोल, तिकेि ) को प्रबधषन गन े। 

• काठजन्यवनपदैावािको उपयोगिा तवतवतधकिण गिी िलू्य अतभवतृद्ध िििे गदै आत्ितनभषििा बढाउने । 
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• काठ दाउिाको विषिान िथा तदघषकातलन िाग ि आपतूिषका िम्बन्धिा अनिुन्धान गने ि काठ, दाउिाको 

तवकल्पको िोतज गने । 

• काठ, दाउिािा आधारिि उद्योगहरु िचंालन गने । 

• कबतुलयिी वन तलई वकृ्षािोपण गने । 

• तनजी वन, िंितक्षि वन, िािदुातयक वनवाि िििे आबश्यकिा अनिुाि काठ, दाउिा िरिद गने । 

२.४  ेयर सिंरचना  

प्रबन्ध पत्र अनिुाि कपोिेशनको शेयि वांडफांड तनम्न अनिुाि िातलका नं ३ िा तदईएको र्छ । 

 

 

िाटलका निं ३ 

 

नेपाल ििकािको पणूष स्वातित्विा िहकेो यो कपोिेशनको िातथ उल्लेतिि तनकायहरुिा िबै भन्दा बढी शेयि अथष 

िन्त्रालयको ५३,७२४ तकत्ता िहकेो र्छ भने िब भन्दा कि नेपाल औद्योतगक तवकाि कपोिेशन तल.को  ६००० तकत्ता 

िहकेो र्छ । यि ैगिी बातणज्य िथा आपतूिष िन्त्रालयको ४५,८२९ तकत्ता शेयि र्छ भने वन िथा वािाविण िन्त्रालयको 

७,८९५ ि उद्योग िन्त्रालयको १५,७८९ तकत्ता शेयि िहकेो र्छ । तवभागहरुिा वन तवभाग को भागिा १५,७९० तकत्ता ि 

उद्योग तवभागको १५,७८९ तकत्ता शेयि र्छ । 

 ेयर धटनहरुको टववरण  ेयर सिंख्या 

अथष िन्त्रालय ५३,७२४ 

उद्योग िन्त्रालय १५,७८९ 

वन िथा वािावरण िन्त्रालय ७,८९५ 

वाटणज्य िथा आर्पूटिष िन्त्रालय ४५,८२९ 

उद्योग टवभाग १५,७८९ 

वन टवभाग १५,७९० 

नेर्पाल औद्योटगक टवकास कर्पोरे न टल. ६,००० 

जम्िा १,६०,८१६ 
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२.५ द टिम्बर कर्पोरे न अफ नेर्पाल टलटििेडको सिंगठनात्िक स्वरूर्प 

द तिम्बि कपोिेशन अफ नपेाल तलतििेडको िांगठातनक स्वरूप िल िातलका नं ४ िा तदईएको र्छ । 

िाटलका निं ४ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२.६ किषचारीको व्यवस्था 

किषचािीको हालको स्वीकृि दिबन्दी िथा कायषिि किषचािीहरुको तवविण तनम्न अनिुािको िातलका नं५ िा उल्लेि 

गरिएको र्छ । 

िाटलका निं ५ 

सिंचालक सटिटि 

सिंचालक सटिटिको कायाषलय 

िहाप्रबन्धक आन्िररक लेखा र्पररक्षण ाखा  

नायव िहाप्रबन्धक 

प्र ासन टवभाग अथष टवभाग 

बालकुिारी टडर्पो र्प ुर्पटि दाउराटडर्पो 

टबरािनगर 

 ाखा  

उदयरु्पर  ाखा  बटदषवास  ाखा  हेिौडा  ाखा  भरिरु्पर  ाखा  बदषघाि  ाखा  

र्पी,ए. ाखा  

आर्पूटिष िथा उत्र्पादन 

टवभाग  

योजना िथा अनुगिन 

टवभाग  

नेर्पालगञ्ज  ाखा  धनगढी   ाखा  

भक्तर्पुर टडर्पो  

र्पथलैया  ाखा 
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सिूह स्वीकृि दरबन्दी हाल कायषरि किषचारीको 

सिंख्या 

ररक्त र्पद 

 र्पद िह सिंख्या   

प्र ासन िहा-प्रबन्धक टवट ि १ १ - 

प्र ासन ना .ि. प्रबन्धक ११ १ - १ 

प्र ासन टवभागीय प्रिुख १० २ १ १ 

लेखा टवभागीय प्रिुख १० १ - १ 

प्र ासन उर्प टवभागीय प्रिुख ९ ३ - ३ 

लेखा उर्प टवभागीय प्रिुख ९ १ - १ 

प्र ासन प्रबन्धक ८ ४ १ ३ 

प्राटबटधक प्रबन्धक ८ २ - २ 

लेखा प्रबन्धक ८ २ - २ 

प्र ासन उर्प प्रबन्धक ७ १३ ३ १० 

प्राटबटधक उर्प प्रबन्धक ७ ७ १ ६ 

लेखा उर्प प्रबन्धक ७ ५ ३ २ 

प्र ासन सहायक प्रबन्धक ६ १८ ६ १२ 

प्राटबटधक सहायक प्रबन्धक ६ - - ६ 

लेखा सहायक प्रबन्धक ६ १० ४ ६ 

प्र ासन बररस्ठ सहायक ५ ४० १५ २५ 

प्राटबटधक बररस्ठ सहायक ५ ३९ ३ ३६ 

लेखा बररस्ठ सहायक ५ १० ६ ४ 

प्र ासन सहायक ४ १८ १० ८ 

प्राटबटधक सहायक ४ २० ४ १६ 

लेखा सहायक ४ १ १ - 

प्र ासन उर्प सहायक ३ ५ - ५ 

प्र ासन कनीि सहायक २ १ - १ 

प्र ासन कायाषलय सहयोगी - ३८ ३० ८ 

प्र ासन िजदुर - ४ १ ३ 

 जम्िा  २४७ ९० १६२ 

 

कपोिेशनको विषिान अबस्थािा स्वीकृि दिबन्दी २४७ िा ९० जना किषचािीहरु िात्र कायषिि िहकेो ि १६२ दिबन्दी 

रिि िहकेो दतेिन्र्छ । तयनीहरु िध्ये पतन अतधकांि किषचािीहरु  तनकि भतबश्यिान ैिेवाबाि अतनबायष अवकाश तलन े

अबस्थािा िहकेा र्छन । हाल कायषिि किषचािीिा पतनं वन प्रातबतधक किषचािीहरुको िंख्या ज्यादै न्यनू लगभग िनु्यकै 

तस्थतििा िहकेो दतेिन्र्छ । जिले गदाष कपोिेशनको िखु्य कायषहरु जस्िै वन पदैावािहरूको िंकलन, तचिान काठ 

उत्पादन, पोल उपचाि ि वकृ्षािोपण जस्िा पणूष प्रातबतधक कायषहरुको गणुस्िि यिु तकतििले िम्पादन गनष बाधा पिेको 

र्छ फलस्वरूप कपोिेशनको प्रतिफलिा नै प्रतिकुल अिि पिेको र्छ । यिै गिी लेिा ििहुका किषचािीको िंख्या िििे 
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न्यनु भएकाले लेिा िम्बतन्ध कायषहरु जस्िै आतथषक तवविण अध्यावतधक गने, बेरुज ुफछ्यौि गने ि लेिा परिक्षणका 

कायषिा िििे कतठनाइ भएको कपोिेशनका अतधकािीहरुको भनाइ िहकेो र्छ । 

२.७ भौटिक सिंरचना एविं सम्र्पटि  

द  तिम्बि कपोिेशन अफ नपेाल तलतििेडिंग िहकेो अचल िम्पतिको तवविण तनम्न अनिुाि िातलकािा प्रस्ििु 

गरिएको र्छ । 

२.७.१  िी:ल ितेिनिी िथा िबािी िाधन  

िील ितेिनिी िथा िबािी िाधनको तवविण िातलका नं ६ िा प्रस्ििु गरिएको र्छ ।  

िाटलका निं ६ 

टववरण अबस्था जम्िा 

 चालु टबगे्रको  

िक २ ३ ५ 

लोडर - २ २ 

टजर्प ५ १ ६ 

िोिरसाइकल ३२ ५ ३७ 

बइन्ग टिज (२० िन क्षििाको ) - १ १ 

स:िील ५ - ५ 

र्पोल िीििेन्ि प्लान्ि १ - १ 

र्पाटन ि्यािंकी (१ लाख टल. क्षििाको ) १ - १ 

वािर र्पम्र्प (३० एच .र्पी ) १ - १ 

साइकल २१ ४ २५ 

नयााँ टचरान काठ िीििेन्ि प्लान्ि १ - १ 
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२.७.२ जग्गा जतिनको तवविण  

देिको तवतभन्न स्थानिा भएका कपोिेशनको स्वातित्वका जग्गाहरुको तवविण तनम्न अनिुाि िातलका नं ७ िा िहकेा 

र्छन । 

िाटलका निं ७ 

कायाषलय जग्गाको के्षत्रफ़ल् 

रोर्पनी टबगहा 

टबरािनगर (िोरिंग) - ०-८-० 

जनकर्पुर(धनुषा) - ०-६-० 

टवरगिंज (र्पसाष) - ०-९ -१ 

हेिौडा (िकवानर्पुर) - ६-५-० 

भरिर्पुर (टचिवन) - १-५-५.७५ 

भक्तर्पुर ५-४-२-० - 
वालकुिारी (लटलिर्पुर) ४-१२-३-० - 
बदषघाि (नवलर्परासी) - ०-१७-९.५ 

र्पोखरा (कास्की) १६-९-०-० - 
बुिवल (रुर्पन्देही) - ०-१७-१५ 

धनगडी (कैलाली) - ०-४-९ 

टदर्पायल (डोिी) २ -१५ -० -३ - 
िहेन्रनगर (किं चनर्पुर) - ०-७-१५ 

जम्िा २९-९-१-३ ११ -०-१५.२ 

 

 

२.७.३ द तिम्बि कपोिेशन अफ नेपाल  तलतििेडको तवतभन्न स्थानिा िहकेा भवनहरुको तवविण  

कपोिेशनको तवतभन्न स्थानिा िहकेा भवनहरुको तवविण तनम्न अनिुाि िातलका नं ८ िा उल्लेि गरिएको र्छ । 

िाटलका निं ८ 
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द तिम्बि कपोिेशन अफ नेपालको स्वातित्विा िहकेो अचल िम्पतििा तबिािनगि, जनकपिु, तबिगंज, हिेौडा, भििपिु, 

बदषघाि, बिुवल, धनगडी िथा िहने्रनगििा गरि करिव ११ तबघा ि बालकुिािी, भिपिु, पोििा, ि तदपायलिा गरि 

करिब २९ िोपनी जग्गा िहकेो र्छ । यिैगिी कपोिेशनको केन्रीय कायाषलय बिेको भवन लगायि तवतभन्न तजल्लािा 

१५पतक्क ि २१ कच्ची घि िहिा िहकेा र्छन । 

२.७.४ दतिम्बि कपोिेशन अफ नेपाल तलतििेडिा कायषिि िरुु दतेि हालिम्िका िहा-प्रबन्धक िथा िचंालक 

ितितिका अध्यक्षहरु 

द तिम्बि कपोिेशन अफ नपेाल तलतििेडिास्थापना भए दतेि हाल िम्ि २९ जना िहा प्रबन्धकहरु तनयिु भै कायषिि 

िहकेो अतभलेििा देतिन्र्छ , केतह व्यतिहरु दोहोरिएका र्छन ि उनीहरुलाई एकपिक िात्र गणना गरिएको र्छ । यस्िै 

गिेि कपोिेशनको िचंालक ितितिको अध्यक्षिा  िरुु देति हालिम्ि ३० जना व्यतिहरु तनयतुि भै िंचालक 

ितितिको अध्यक्षिा गिेको देतिन्र्छ । िंचालक ितितिका अध्यक्षहरुिा िरुु िरुुिा िम्बतन्धि िन्त्रालयका ितचव 

हरुन ैपदेन अध्यक्ष हुने भएिा पतन पर्छी गएि िाजनतैिक तनयतुि हुन े ि िम्बतन्धि िन्त्रालयका िह –ितचव हरुलाई 

तनयतुि गिेको दतेिन्र्छ । यिको तवविण अनिुचूी ३ िा प्रस्ििु गरिएको र्छ । 

 

तवविण अवस्था जम्िा 

र्पटकक  कच्ची  

बबरिहल १ २ ३ 

बालकुिारी १ २ ३ 

धनगडी  ाखा कायाषलय  अन्िगषि १ ४ ५ 

र्पथलैया  ाखा कायाषलय अन्िगषि - २ २ 

भरिर्पुर  ाखा कायाषलय अन्िगषि २ ४ ६ 

बदषघाि  ाखा कायाषलय अन्िगषि २ ३ ५ 

टबटक्र टडर्पो र्पोखरा १ १ २ 

बुिबल  ाखा कायाषलय अन्िगषि - १ १ 

हेिौडा  ाखा कायाषलय अन्िगषि ७ - ७ 

टबटक्र टडर्पो र्प रु्पटि काठिाण्डौ - २ २ 

जम्िा  १५ २१ ३६ 
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२.८ द टिम्बर कर्पोरे न अफ नेर्पाल टलटििेडको हालको आटथषक अबस्था 

२.८.१ लेिा परिक्षणको अवस्था 

नेपाल ििकािका धेिै िंस्थानहरूको िियिा लेिा परिक्षण हुन निकी आतथषक िातिलािा पािदतशषिा हनु निकेको  

अबस्थािा यो कपोिेशनले  बाय्ह (अतन्िि) लेिा परिक्षण२०७४/०७५ िम्िको िम्पन्न गिी वािलाि ियाि भैिकेको 

अबस्था र्छ ।कपोिेशनको यो कायष िह्रानीय देतिन्र्छ । 

२.८.२ कोर्को व्यवस्था  

तनवतृ्त हुने किषचािीको लातग िम्पणूष दातयत्व ( उपदान,और्तध उपचाि ि िंतचि तवदा ) व्यवस्थापन गनष नागरिक 

लगानी कोर्िा एक कोर्को व्यवस्था गरिएको र्छ ।उि कोर्िा २०७५ अर्ाढ ििान्ि िम्ििा रु 

३१५००००००िौज्दाि िहकेो र्छ ।िोही कोर्बाि तनवतृ्त किषचािीहरुको ितुबधा भिुानी गरिन्र्छ। यो व्यवस्थालाई यि 

कपोिेशनको िबल पक्षको रुपिा तलने गरिन्र्छ ि अरु नपेाल ििकािका कतिपय िंस्थानहरुले किषचािी िथा अवकाश 

कोर्को व्यवस्था नगिेको कािण ििकािलाई थप दातयत्व िजृना भएको भतन आलोचना हनुे गिेको िन्दभषिा 

कपोिेशनको यो काि प्रशिंतनय िहकेो र्छ । 

२.८.३ आम्दानी, िचंालन िचष िथा नाफा नोक्िानको तवविण  

यहा उपलधध भए अनिुाि आतथषक बर्ष ०६७/०६८ देति ०७४/०७५  िम्ि को आम्दानी,िचंालन िचष िथा नाफा 

नोक्िान हदेाष आतथषक बर्ष ०६७/०६८ िा काठ दाउिाको तबतक्रबाि रु ८ किोड ६४ लाि आम्दातन भएकोिा िचंालन 

िचष किाएि करिव रु ३३ किोड नोक्िान पिेको देतिन्र्छ । आ.व. ०६८/०६९ िा करिव ४५ किोड िंतचि नोक्िानी 

भएकोिा आ.व. ०६९/०७० िा करिव २ किोड िंतचि नाफा भएको देतिन्र्छ । आ.व.०७०/०७१िा करिव १७ किोड 

िंतचि नोक्िानी भएकोिा आ.व.०७१/०७२ िा करिव रु ७ किोड िंतचि नोक्िानीलाई तिलान गिी अनिुातनि रु १ 

किोड िनुाफा भएको र्छ । यिै गिी आ.व. ०७३/०७४ िा करिव १८ किोड िदु नोक्िान व्यहोिेको कपोिेशनले 

०७४/०७५ िा आएि करिव १३किोड िदु नाफा गिेको देतिन्र्छ । 

यििी कपोिेशनको ितंचि नाफािा पतन क्रतिक िधुाि भइिहकेोि कपोिेशनले व्यवस्थापन /िचंालन िचषिा िधुाि 

ल्याई आम्दातन बढाउन ेिफष  उन्ििु हुन ुपने दतेिन्र्छ । 

कपोिेशनको ०६७/६८ देति २०७४/०७५ िम्ि ८ आतथषक बर्षको आम्दानी, िचंालन िचष िथा नाफा नोक्िानको 

तवविण तनम्न अनिुािको िातलका नं ९ िा उल्लेि गरिएको र्छ । 

 

िाटलका निं.९ 
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आ.व टबक्रीबाि 

आम्दाटन (रू) 

सिंचालन खचष (रू) सिंचालन नाफा 

नोकसान (रू) 

खुद नाफा नोकसान 

(रू) 

सिंटचि नाफा नोकसान 

(रू) 

०६७/०६८ ८,६४,९१,९८७.०३ 
११,१९,६१,२९२.५२ (२,५४,६९,३०६.४९) १३,३७,२२१.३३ (३२,५५,९८,४६०.५९) 

०६८/०६९ ५६,२७,८९,१०८.७९ 
७,०५,१७,६४६.०५ (१४,२३,८७,४४०.२६) 

(११,०२,४६,६५५.४७) 
(४५,०९,६२,६५३.७०) 

०६९/०७० ३५,९८, ३५,८३५.३१ 
२८,८२,०८,०७४.७६ १६,२७,७६०.५५ ३६,७२,२१,३५२.९० १,९९,९७,४७१.०३ 

०७०/०७१ ४१,६८,९७,१३८.१७ 
५३,५७,०१,४७१.२९ (८,८९,४७,२९२.८८) (१८,८६,८२,३५३.७४) (१६,८६,८४,८८२ .७३) 

०७१/०७२ ३४,२९,१७,८७१.२४ २६,६३,७७,७१९.२४ 
७,६५,४०,१५२.०० 

८५,३६,०८१.६५ 
१,०७,५५,६०२ 

०७२/०७३ 
२७,८११९ ८६६.०० 

१३,०८,२९७२५.०० 
१४,७२,९०,१४१.०० ४०,२५५,४८१.०० (९,००१,५५२७.७०) 

 

०७३/०७४ 
४४६,९८६,०७७.०० 

३९३१७८०४१.०० 
५३,८०८,०३६.०० 

 

(१८,८३१,७१०.००)  

८६,६९०,४३३.०० 

०७४/०७५ 
४९,०२७,४६०८.०० 

३३८४१८४३०.०० 
१५,१८,५६१७८.०० १३,५३,२६२५१.०० २२,२०,१६६८५.४३ 

 

२.९ द टिम्बर कर्पोरे न अफ नेर्पाल टलटििेडको कायष के्षत्र 

कपोिेिनले  तनम्न अनिुािका ििाई, तभतत्र िधेश िथा पहाडी तजल्लाहरुिा आफ्नो कायषहरु िचंालन गिी िािकेो र्छ । 

 

 

 

 

२.१० सिग्र काठ दाउरा उत्र्पादन िथा आर्पूटिषिा द टिम्बर कर्पोरे न अफ नेर्पाल टलटििेडको 

स्थान  

नेपालिा काठ दाउिाको उत्पादन िथा तबतक्र तवििण गने तवतभन्न तनकायहरु िहकेा र्छन । जग्गाको स्वातित्व अनिुाि 

िातरट्रय ि नीजी गिी दइु उत्पादकहरु िहकेा र्छन भने िातरट्रय वनवाि व्यवस्थापनको तहिाबले िािदुातयक वन, िाझेदािी 

वन ि ििकािवाि व्यवतस्थि वनहरूिा तिम्बि कपोिेशनले, तजल्ला वन कायाषलय(तडतभजन वन कायाषलय) आफैले ि 

तजल्ला वन पदैावाि आपतूिष ितितिले स्थानीय आपतूिषका लातग  काठ दाउिाको उत्पादन िथा आपतूिष गदै आइिहकेा 

र्छन ।काठ दाउिाको िातरट्रय उत्पादन िथा आपतूिषिा िबै भन्दा ठुलो तहस्िा तनतज वन/ तनतज आवादी के्षत्रको िहकेो र्छ 

१.इलाि  २. झार्पा ३. िोरिंग ४. सुनसरी ५. उदयर्पुर ६. सप्तरी ७. टसरहा ८. िहोत्तरी ९. धनुषा १०.टसन्धलुी ११. सलाषही १२. 

रौिहि १३.बारा १४. र्पसाष १५. िकवानर्पुर १६. टचिवन १७.िनहु १८.कास्की १९.नवलर्परासी २०. रुर्पन्देही २१. कटर्पलवस्िु 

२२. र्पाल्र्पा २३. अघाषखाची २४. दािंग २५ बााँके २६. बटदषया २७. सुखेि २८. कैलाली २९. किं चनर्पुर ३०. डडेल्धुरा ३१. डोिी 

३२.काठिाडौं ३३. लटलिर्पुर ३४ भक्तर्पुर    
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। आ.व. २०७४/०७५ िा िातरट्रय काठ दाउिा उत्पादन िथा आपतूिषिा तवतभन्न उत्पादक िथा तवििक तनकाय एवं 

के्षत्रको योगदान तनम्न अनिुािको िातलकािा प्रस्ििु गरिएको र्छ । 

िाटलका १० 

   
काठ (कयु.टफ ) काठ योगदान% दाउरा (चट्टा) दाउरा योगदान % 

टनटज वन/नीजी आवादी 
 

१२६११००० ७५.५ ९५७० ३४.१ 

सािुदाटयक वन (सिुह बाटहर) २२३३००० १३.३ १५५९६ ५५.६ 

जी.व.का/आर्पूटिष सटिटि १३८१००० ८.२ २५८३ ९.२ 

टिम्बर कर्पोरे न 
 

२७४९३१ १.६ १४० ०.५ 

वन रै्पदावारटवकास सटिटि २४३०२३ १.४ १७० ०.६ 
   

१६७४२९५४ १०० २८०५९ १०० 

श्रोि : वन िथा भू-सिंरक्षण टवभाग 

िातथको िातलका बाि स्पि हुन्र्छ तक काठ दाउिा उत्पादन िथा आपतूिषिा द तिम्बि कपोिेशन अफ नपेालतलतििेडको 

योगदान अन्य तनकायको िलुनािा नगन्य िहकेो र्छ । िातरट्रय काठ दाउिा उत्पादन िथा आपतूिषिा तिम्बि कपोिेशनको 

काठ उत्पादन ि आपतूिषिा १.६ प्रतिशि  ि दाउिा उत्पादन ि तबक्रीिा ०.५ प्रतिशि िात्र िहकेो देतिन्र्छ ।यो िातलकािा 

भएको योगदान आ.व.२०७४/०७५ को िात्र भएिा पतन अन्य आतथषक वर्षहरुिा पतन यतह ि्यांक िंग तिल्दो जलु्दो 

देतिन्र्छ ि उल्लेिनीय फिक देतिदैन । काठ उत्पादन ि आपतूिषिा िबै भन्दा ठुलो योगदान तनतज वन वा तनतज 

आवादीका रुि बाि भएको देतिन्र्छ । िािदुातयक वन िथा ििकािबाि व्यवतस्थि वनहरुिा िघंन तदगो वन 

व्यवस्थान हनु निकेका कािणले जति उत्पादन हनु ुपन ेहो हनु िकेको रै्छन । यिका अलावा तनतज के्षत्रवाि पतन बैंक 

िाफष ि प्रतिि पत्र िोतल तवदेशी काठ आयाि गिेको पाइन्र्छ, हाल आएि प्रति बर्ष तबदशेी आयातिि काठको परििाण 

बढ्दै गिेको ि्यांकहरुले देिाउर्छन ।तदगो वन व्यवस्थापनको कायाषन्वयन हनु निकेका कािणले एकातिि ििकािी वन 

जंगलिा काठ दाउिा िडी, गली ििे गैिहकेो अबस्था र्छ भन ेदेशिा काठको िाग पिुा गनष धेिै तवदेशी िरुा िचष गिी 

काठ आयाि गरि िहन ु पिेको अबस्था र्छ। यो अवस्थालाई िधुाि गनषििकािले िािदुातयक वन, िाझेदािी वनिा 

लगानी वढाइ,कडा अनगुिन गिी तदगो वन व्यवस्थापन गनष िहयोग गने , ि  वन पदैावाि तवकाि ितितिले िंचालन 

गिेका आयोजनाहरुिा अतिक्रिण हिाइ स्वीकृि व्यविातयक योजना अनिुाि वन व्यबस्थापन गनष िहजीकिण गनष 

अपरिहायष िहकेो र्छ ।यिका िाथै नीजी वनको पैदावािको ििल तकतििले तबतक्र तवििण गनष िक्ने वािाविण ियाि 

गनष ििकािवाि िहजीकिण हनु ुपने दतेिन्र्छ । ििकािी तनकायको वन पदैावािको उत्पादन ि आपतूिष गने ि तनयिन गन े

रु्छट्टा रु्छिै तनकाय बनाइ तदगो वन व्यबस्थापन गिी वन पदैावािको उत्पादकत्विा वतृद्ध गनुष पन े ि आपतूिष गन ेचसु्ि 

िस्थां िाफष ि आपतूिष गिी क्रििः तबदेिी काठलाई तवस्थातपि गनष ििकािी हस्िके्षपको आबस्यकिा दतेिन्र्छ । 
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२.११ द टिम्बर कर्पोरे न अफ नेर्पाल टलटििेडबाि हाल सम्र्पादन गररएका केटह उल्लेखनीय 

कायषहरु  

– िम्बतन्धि तजल्ला वन कायाषलय (तडतभजन वन कायाषलय) को स्वीकृि कायषयोजना ि नपेाल ििकािका अन्य 

कायषक्रि/योजना अनिुाि िोकेको वनके्षत्रबाि तनयि अनिुाि काठ,दाउिा िंकलन गिी आपतूिषको िितुचि 

व्यवस्था तिलाइएको र्छ । 

– िाजस्विा योगदान पयुाषइिहकेो र्छ । 

– स्थानीयलाई िोजगािीको अविि उपलधध गिाउद ैआइिहकेो र्छ । 

– तचिान काठ उत्पादन गदाष तनस्कने िह-उत्पादन जस्िै बाकल,भिु,जस्िा काष्ठ पदाथषहरु स्थानीय िथा तर्छिकेी 

तजल्लाका वातिन्दाहरुलाई िपुथ िलु्यिा उपलधध गिाउदै आइिहकेो र्छ । 

– तहन्दहुरुको पतबत्र धातिषकस्थल पशपुतिको आयषघाििा गरिन ेदाहिंस्काि ि अन्य धातिषक प्रयोजनको लातग 

आबस्यक दाउिा ि धातिषक िठ, ितन्दि तनिाषण िथा ििषिको लातग िििे िपुथ िलु्यिा काठ उपलधध 

गिाउदै आइिहकेो र्छ । 

– हिेौडािा तवद्यिु प्रशािण िथा तवििणिा प्रयोग हनुे काठका पोल उपचाि प्लान्ि िचंालन गिी ििला पोलको 

उपचाि हुदै आइिहकेो र्छ । 

– तिकेिको तवकाि गिी उजाषको लातग वनजंगलिा पनष गएको चाप कि गनुषको िाथै स्थानीय तबपन्न 

ििदुायलाई आयआजषनको लातग प्रतबतध हस्िान्ििण गने कायष गरिदै आएको र्छ । 

– नेपाल तवज्ञान िथा प्रतबतध प्रतिष्ठान(नास्ि )को प्रातवतधक िहयोगिा नेपालको ििाई िथा तभत्री िधशेिा 

बढ्दै गैिहकेो वनिािा एवं िाइकेतनया लहिा लगाएिका वनस्पतिको प्रयोगबाि तिकेि उत्पादन गिेि 

वैकतल्पक उजाषिा िेवा पिुयाउनकुो िाथै वनिा देतिएको िाइकेतनयाको ििस्या तनिाकिण गन ेिोंचका िाथ 

नास्ििंग तिलेि प्राितम्भक परिक्षणको कायष िम्पन्न भै िकेको र्छ । 

– २०७२ िाल बैिाि १२ गिे शतनबाि गएको तवनािकािी भकूम्प ि त्यि पतर्छका पिाकम्पबाि भएको नीजी 

घि, स्कुल, िठ, ितन्दि िथा ििकािी/िािदुातयक पबुाषधािहरुको तवनाि भएपतर्छतिनीहरुको पनु:तनिाषणका 

लातग काठको आपतूिष गदै आइिहकेो र्छ । 

– हालिालै िात्र तचिवनको भििपिुिा तचिान काठ उपचाि गने आधतुनक प्लान्ि स्थापना गरि उपचाि 

िरुुगरिएको र्छ । यो प्लान्ि िचंालनिा आएपतर्छ िाल बाहकेका अन्य काठहरुको उपचाि पर्छी गणुस्िििा 

अतभबतृद्ध हनु जाने ि घिेल ु तनिाषण िथा अन्य प्रयोजनिा प्रयोग गनष ितकने भएकाले बढी भन्दा बढी 

गणुस्ििीय  काठ आपतूिष गनष ितकने अपेक्षा गरिएको र्छ । 
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२.१२ व्यवसाटयक उत्र्पादन िथा सेवाहरु  

कपोिेशनको प्रििु उत्पादनहरु काठ ि यििंग िंम्बतन्धि िह-उत्पादनहरु हुन । िलूिःकपोिेशनले गोतलया काठ, 

दाउिा, तचिान काठ एबं उपचाि (Treatment)गरिएको पोल, तिकेि उत्पादन गिी तबतक्र गदै आइिहकेो र्छ, 

कपोिेशनको उत्पादन िथा तबतक्र तनम्न अनिुाि  िातलका नं ११ िा देिाइएको र्छ । 

िाटलका निं ११ 

आ.व. कायष टववरण इकाई उत्र्पादन टबटक्र 

लक्ष प्रगटि लक्ष प्रगटि 

०६७/०६८ • गोटलया काठ कयु .टफ. ८,००,००० ४,४९,७१३ ९,०७,४५४ २,४८,९०६ 

• दाउरा चट्टा १,१०० ८२३ १२७९ ८९३ 

• टचरान काठ कय ु.टफ. २,०८,००० ५,५६८ १,८९,७७१ ५,०२४ 

• सह-उत्र्पादन कुइन्िल २८,८०० ६४५ २९,२८१ ६१९ 

• टििेड र्पोल थान ७,००० ३,५१८ ८,००० ४,४१२ 

०६८/०६९ • गोटलया काठ कयु .टफ. ८,००,००० २,८१,२१४ ९,४१,२३७ ४,५५,५९५ 

• दाउरा चट्टा १,१०० ७२२ १,१८८ ४६३ 

• टचरान काठ कयु .टफ. २,६०.००० ३५,,२८६ २,३५,९८४ ३३,७७८ 

• सह-उत्र्पादन कुइन्िल ३६,००० ५,५२७ ३६,२७० ४,९३० 

• टििेड र्पोल थान १०,००० ६,६६४५ १०,००० ६,२६७ 

०६९/०७० • गोटलया काठ कयु .टफ. ५,००,००० ३,७९,५३५ ४,५५,४८८ २,१०,५९२ 

• दाउरा चट्टा ६०० ३३० ६९३ ४५४ 

• टचरान काठ कयु .टफ. १,३०,००० ४१,८८९ १,९७,७८० ३९,३४३ 

• सह-उत्र्पादन कुइन्िल १८,००५ ५,१३४ १८९६६ ५,५६० 

• टििेड र्पोल थान १०,००० ३,५१५ १०,००० ३,९११ 

०७०/०७१ • गोटलया काठ कयु .टफ. ७५०,००० ५७१,८५१ ५५६,००२ १९३,४३४ 

• दाउरा चट्टा ७०० ६८२.२० ८२७.५ ३७८.६ 

• टचरान काठ कयु .टफ. ४५,५०० ३७१६७ ४६,५९३ ३९,४३२ 

• सह-उत्र्पादन कुइन्िल ७००० ५१९८ ७००० ५,३३२ 

• टििेड र्पोल थान १०००० ४४६२ १०,००० ४,५०३ 

०७१/०७२ • गोटलया काठ कयु .टफ. १०,५०,००० ३,३३,३६० ३,१२,९५ १,१७,६५८ 

• दाउरा चट्टा १,७५० २६७.२५ १,०१६ ४११.६३ 

• टचरान काठ कयु .टफ. १,९५,००० ४७५९२ १,७५,५०० ४२१४४ 

• सह-उत्र्पादन कुइन्िल ३१,५३२ ६९९२ ३१,९१५ ६३१७ 

• टििेड र्पोल थान १५,००० २५४२ १५,००० २४८८ 

०७२/०७३ • गोटलया काठ कयु.टफ.  ५७२४०९  ८१९७९ 



29 
 

• दाउरा चट्टा  ८१२  ७७६ 

• टचरान काठ कयु.टफ.  ३८४२८  ३५५५६ 

• सह-उत्र्पादन कुइन्िल  ५८३५  ६००६ 

• टििेड र्पोल थान  ३१५०  २९३५ 

०७३/०७४ • गोटलया काठ कयु.टफ.  ५३०३९१  १०२२७३ 

• दाउरा चट्टा  ६६७  ३१४ 

• टचरान काठ कयु.टफ.  १०५४६९  ९५८६२ 

• सह उत्र्पादन कुइन्िल  १७००१  १६३२३ 

• टििेड र्पोल थान  ३११६  २२६२ 

०७४/०७५ • गोटलया काठ कयु.टफ.  २९२९२२.८३  ८३२०४.४७ 

• दाउरा चट्टा  १४३.७५  १४९ 

• टचरान काठ कयु.टफ.  ११८२५५.३९  १२४६०१.५९ 

• सह-उत्र्पादन कुइन्िल  २२६७७.७४  १७९८४.१३ 

• टििेड र्पोल थान  -  ३३५ 

 

आ.व. ०६८/०६९ देति ०७४/०७५ िम्िको वन पदैावािको िंकलन,उत्पादन िथा तबक्रीको लक्ष ि प्रगतिको  प्रवतृ्ती 

(trend ) हदेाष धेिै उिाि चढाउ भएको दतेिन्र्छ । यििा कपोिेशनकै आन्िरिक व्यवस्थापन िथा  बाह्य वािाविण जस्िै 

ििकािबाि श्रोि प्राप्त गनष निक्न ुइत्यातद का कािणले भएको भन्न ितकन्र्छ । 

यिै गिी आ.व.०६३/०६४ देति आ.व. ०७३/०७४ िम्िको गोतलया काठ, दाउिा, तचिान काठ, िह उत्पादन िथा 

ट्रीिेड पोल को उत्पादन ि तबतक्र लाइ िल तदइएको ग्राफ तचत्रहरुिा प्रस्ििु गरिएको र्छ । (श्रोि : टि.सी.एन.२०७४) 

 

 

 

 

 

. 
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टचत्र १  गोटलया उत्र्पादन र टबटक्र 

 

टचत्र २ टचरान काठ उत्र्पादन र टबटक्र 
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टचत्र ३ दाउरा उत्र्पादन र टबटक्र 

 

 

टचत्र ४ सह उत्र्पादनको उत्र्पादन र टबटक्र 
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टचत्र ५ र्पोल खररद र टबटक्र 

 

यो ग्राफ तचत्रवाि स्पि हुन्र्छ तक तिम्बि कपोिेशनको उत्पादन ि आपतूिष िंबतन्ध तक्रयाकलापहरुिा  आ.व. अनिुाि धेिै 

उिाि चढाउभएको दतेिन्र्छ, यििा िचंालक ितितिको नेितृ्व वन िन्त्रालय एवं अथष िन्त्रालयको िहयोग ि िहा 

प्रवन्धकको नेितृ्वले अिि पािेको हुन िक्न ेदेतिन्र्छ । यिका िाथै वन के्षत्रिा भएका तवतभन्न तवकृतिले गदाष कतहले 

कपोिेशनले किान के्षत्र नपाउने ि कपोिेशनलाई स्विन्त्र तकतििले कािगनष तवतभन्न िाले बाह्य हस्िके्षपले अबिोध 

भएकाले पतन हुन िक्ने दतेिन्र्छ । 

२.१३ उत्र्पादन प्रटक्रया िथा टबटध  

कपोिेशनले लतक्षि गिेका वस्िहुरु उत्पादनका लातग गरिने  िखु्य िखु्य तक्रयाकलापहरु तजम्िवेाि तनकायको भतूिका 

ितहिको तवविण िलको िातलका नं.१२ िा िंके्षपिा  उल्लेि गरिएको र्छ । 

िाटलका निं १२ 

उत्र्पादन गररने 

वस्िुहरु 

िुख्य िुख्य टक्रयाकलार्प र चरणहरु टजम्िेवार टनकाय  

गोटलया काठ र दाउरा • काठ र दाउरा सिंकलन गररने के्षत्रको चार टकल्ला छुट्टयाइ प्लि 

टनधाषरण गने  

टि.सी.एन. ले टनधाषरण गरे र्पस्चाि जी.व.का.ले 

टनररक्षण गरी टलटखि टनकासा टदने  

• किान गररने हरेक रुखहरुको नार्प साइज टलइलागि टलने , नम्बर र 

िाचा लागाई छर्पान गने  

जी.व.का.ले खिाएको प्राटबटधक किषचारीको 

रोहबरिा टि.सी.एन.का किषचारीले कािदार 

खिाइ काि गने  
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• छर्पान टनररक्षण गने  जी.व.का.ले १०% र के्षटत्रय वन टनदे नालयले 

५% टनररक्षण गने  

• छर्पान गलि भए र्पुन गरी सच्याउने   जी.व.का.ले खिाएको प्राटबटधक किषचारीको 

रोहबरिा टि.सी.एन.का किषचारीले कािदार 

खिाइ काि गने 

• छर्पान िुल्यािंकन गरर र्पररिाण प्रके्षर्पण ्गने  जी.व.का.ले खिाएको प्राटबटधक किषचारीको 

रोहबरिा टि.सी.एन.का किषचारीले गने 

• अबटध िोकी बन रे्प ी इजाजि र्पत्र टलने  जी.व.का.ले टि.सी.एन.लाइ टलटखि रुर्पिा 

उर्पलब्ध गराउने  

• किान िुछान गने  

• सेकसटनिंग गने  

• हरेक टगण्डािा रुख निं, टगण्डा निं, टगण्डा साइज उल्लेख गने 

• िोटकएको ढाचािा हरेक टदनको कायष सटहिको किान रटजस्िर ियार 
गने 

• किानको १५ रोजा प्रगटि ियार गने 

• जी.व.का.ले खिाएको प्राटबटधक 

किषचारीको रोहबरिा टि.सी.एन.का 

किषचारीले कािदार खिाइ काि गने  

• टि.सी.एन.का किषचारीले १५ रोजा टववरण 

ियार गरर जी.व.का.िा रे्प  गने  

• काठदाउरा ढुलान गरी किान के्षत्र बाटहर घािगद्दी सम्ि र्पुरयाउने 

• किान भएको काठलाई बाहकै टर्पच्छे हरेक टगण्डाको जाि, निं र साइज 
उल्लेख भएको लगि सटहिको  रिाना र्पुजी टदएर िोटकएको बािो 

प्रयोग गने गरर िात्र रिाना  गने 

• रिाना गने काठिा र्पाटसिंग िााँचा (जा) प्रयोग गनुष र्पने छ  

जी.व.का.र टि.सी.एन.को उक्त प्लिको किानको 

टजम्िेवारी टलएका किषचारीहरुले हरेक 

िालबाहकलाई सािान लोड र्पस्चाद रिाना 

र्पुजीिा हास्िाक्षर ्र िााँचा लगाएको हुनुर्पने  

• घािगद्दी व्यवस्थार्पन 

 

• टि.सी.एन.का उक्त घाि गद्दीको टजम्िेवारी 

र्पाएका किषचारीहरु 

• रिाना भै आएको जाि र साइज खुलेको सम्र्पूणष काठ दाउरालाइ िाल 

बाहक बाि बुझी बुझेको लगि बनाइ अनलोड गराउने र आम्दाटन 

बाध्ने 

• गोटलया काठलाई गे्रटडिंग अनुसार चािंग लगाएर राख्ने  

• दाउरालाई चट्टा बनाएर राख्ने  

• िोटकएको ढािंचािा घािगद्दी रटजस्िर ियार गने  

• घािगद्दीको १५ रोजा ियार गने  

• घािगद्दीको टनगरानी िथा सुरक्षा गने 

• जी.व.का.का प्राटवटधक किषचारीको 

रोहवरिा टि.सी.एन.किषचारीले कािदार 

लगाई गने 

• टि.सी.एन.किषचारीले घािगद्दी रटजस्िर ियार 
गने 

• टि.सी.एन.किषचारीले १५  रोजा टववरण 
ियार गरी जी.व.का.िा रे्प  गने   

• के्षटत्रय वन टनदे नालयवाि किान प्लिको अटन्िि जााँच • के्षटत्रय वन टनदे क वा टनजको प्रटिटनटध 

• जी.व.का.बाि किान प्लि र घािगद्दी टववरण जााँच • जी.व.अ. वा टनजको प्रटिटनटधले( छर्पान  

भएका सम्र्पूणष रुखहरु किान गररएको हुनुर्पने 

,छर्पान लगि,किान रटजस्िर, रिाना र्पुजी र 

घािगद्दी लगि अटनबायष रुर्पिा टभडेको 

हुनुर्पने ) 

टचरान काठ उत्र्पादन  • घािगद्दीवाि स:टिलिा ढुलान गने 

• स:टिलिा गोटलयाको आम्दाटन बाध्ने  

• कािदार लगाई गोटलया टचरान गने  

• टचरान रटजस्िर ियार गने  

• टबटक्रको लाटग उर्पयुक्त िररकाले र्पाइटलिंग गने (ग्राहकले खररद गनाष साथ 

• टि.सी.एन किषचारी  

• १५ रोजा प्रगटि ियार गरी जी.व.का.िा रे्प  
गने  जी.व.अ.ले प्रिाटणि गने 
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सटजलै उठाएर लैजान सकने गरी ियार गरेको अबस्था) 

टिििेन्ि र्पोल उत्र्पादन  • कच्चा र्पोल खररद गने र स:टिल सम्ि ढुवानी गने  

• िीििेन्िको लाटग केटिकल लगाएिका कच्चा र्पदाथषको ियारर गने 

• कािदार र लेवर िेटकनटसयन िाफष ि सम्र्पूणष काि गने  

• र्पोलिा प्वाल र्पारर टबक्रीको लाटग ियारर अबस्थािा राख्ने  

• टि.सी.एन.किषचारी 

• १५ रोजा प्रगटि टववरण ियार गरी जी.व.अ.िा रे्प  गने  

 

• जी.व.अ.ले प्रिाटणि गने 

टिकेि उत्र्पादन  

( स:टिलवाि प्राप्त 

भुसवाि उत्र्पादन)  

 

• वाटहरवाि खररद गनुष र्पने कच्चा अने र टिल सम्ि ढुवानी गने  

• िेट नरी औजार र कािदारको व्यवस्था आन्िररक कच्चा र्पदाथषको 

व्यवस्था कािदार िाफष ि सम्र्पूणष कायष गने 

•  वस्िु ियार गरर टबक्रीको लाटग ियारर अबस्थािा राख्ने 

टि.सी.एन. किषचारी  

कारे्पन्िी इकाई सिंचालन 

( टचरान काठ र 

अन्साइज 

किटर्पस,वाकल 

आटदको प्रयोगवाि ) 

• आन्िररक रुर्पिानै कच्चा र्पदाथषको व्यवस्था 

•  टसकिी िथा आबस्यक कािदारको व्यवस्था 

•  िुख्य टसकिीलाई ठेकका टदई सम्र्पूणष कायष गने  

• वस्िु ियार गरी टबक्रीको लाटग ियारर अबस्थािा राख्ने 

टि.सी.एन. कायाषलय  

 

२.१४ द टिम्बर कर्पोरे न अफ नेर्पाल टलटििेडले सम्र्पादन गरेका िहत्वर्पुणष कायषहरु  

२.१४.१ भकूम्प प्रभातवि िंिचना पनु तनिाषणका लातग काठ तवििण   

२०७२ बैिाि १२ गिेको तवनािकािी भकुम्पवाि प्रभातवि िाबषजतनक िंिचना िथा िम्पदा पनुःतनिाषणको लातग एव ं

भकूम्प तपतडिको लातग काठ िंकलन उत्पादन ि तबतक्र तवििण तनदतेशका २०७२ बिोतजििम्पदा पनु तनिाषण िथा 

काठिाडौ ाँ,भिपिु ि लतलिपिुका नीतजघि पनु:तनिाषणका लातग आ.व.०७३/०७४ को जेस्ठ २८ गिे देति आ.व. 

०७५/०७६ को िङ्तिि िम्ि १२६५०८ थानको ७६०३५.८४ क्य.ुतफ.तचिान काठ िहुतलयि िलु्यिा आपतूिष गिाइ 

ितकएको र्छ । यिबाि १५७८ भकूम्प तपतडि परिवािले िेवा प्राप्त गिेका र्छन । यिैगिी यि अबतधिा ३७ विातवतभन्न 

क्षतिग्रस्ि िम्पदाले पनु तनिाषणका लातग २७५२.६७ क्य.ुतफ. तचिान काठ प्राप्त गरििकेका र्छन यो क्रि तनिन्िि  िहकेो 

र्छ । 

२.१४.२ तचिान काठ तिजतनंग िथा ट्रीििने्ि प्लान्ि स्थापना  

नेपाल ििकािको अनदुानिा आ.व.०७४/०७५ िा कपोिेशनको भििपिुिा िहकेो जग्गािा तचिान काठ तिजतनंग िथा 

ट्रीििने्ि प्लान्ि स्थापना गरिएको र्छ । िाल बाहकेका काठहरु पतन तिजतनंग िथा ट्रीििने्ि गिी काठको तिकाउपन 

बढाई बजाििा काठको आपतूिषलाई िहज बनाइ आयाि प्रतिस्थापनिा योगदान पिुयाउनका लातग स्थापना गरिएको 

यि प्लान्िको बातर्षक १,२०,००० क्य.ूतफ. तचिान काठ तिजतनंग गने ि २,४०,००० क्य.ू तफ. तचिान काठ ट्रीििने्ि 

गने क्षििा िहकेो र्छ । 
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िीििेन्ि िथा टसजटनिंग प्लान्ि भरिर्पुर 

२.१४.३ काठको पोल प्रिोधन  

तिम्बि कपोिेशनले नपेाल तबद्यिु प्रातधकिणलाई ििला काठको पोल आपतूिष गदै आइिहकेोिा तबगि ३ वर्ष देति 

नेपाल तवद्यिु प्रातधकिणले काठको पोल िरिद नगने तनणषय गिेकोिा नेपाल ििकाि ितन्त्रपरिर्दक्ो तिति 

२०७४/१०/२६ िा नेपाल तवद्यिु प्रातधकिणको िापदण्ड अनिुाि पोलको प्रिोधन ति.िी.एन.ले गने ि प्रिोतधि पोल 

तवद्यिु प्रातधकिणलाई आपतूिष गन ेतनणषय भएकोले कपोिेशनको अनिुोधिा वन िथा वािाविण िन्त्रालयको तनदेशनिा 

वन िभेक्षण िथा अनिुन्धान तवभाग ि कपोिेशनले  हाल पोलको गणुस्िि िथा िापदण्ड , प्लान्ि स्ििोन्नति वा नया ं

प्लान्ि स्थापना िम्बन्धिा अध्ययन प्रतिबेदन ियाि गने कायष िम्पन्न भएको र्छ । 

 
अध्ययन प्रटिबेदन 
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नेपाल ििकािबाि नीतिगि तनणषय भइ ति.िी.एन. ले पोल िरिद तबतक्र िम्बन्धिा ने.तव.प्रा.िंग िम्झौिा गिे पश्चाि 

अन्िििातरट्रय स्ििको िोतकएको गणुस्िि यिु पोल उत्पादन गने प्लान्ि स्थापना आ.व. २०७५/७६ िा िम्पन्न 

गिीप्रिोतधि काठको पोल आपतूिष गन ेयोजना िहकेो र्छ । तबद्यिु प्रशािण िथा तवििणका लातग प्रयोग हुने यी काठका 

पोलहरु बैकतल्पक फलािका पोल भन्दा िस्िा, तिकाउ ि ढुवानी गनष ितजलो हुनकेा िाथै वािाविणितैत्र हुन्र्छन । 

तयनको प्रयोग वाि िातरट्रय आयाि प्रतिस्थापनिा योगदान हनु,े स्थानीय िोजगािी िजृना हुने ि तदगो वन तवकाि िथा 

व्यवस्थापनिा िहयोग पगु्ने हदुा िातरट्रय अथषिन्त्रलाइ आत्ि तनभषि हनु िहयोग पिुयाउने हुन्र्छ । 

२.१४.४ वन पैदावाििा आधारिि उद्योग स्थापना  

बढ्दो फतनषचिजन्य िािानको आयािलाई प्रतिस्थापना गन े उद्दशे्यका िाथ कपोिेशनले काठवाि बनकेा तवतभन्न 

िालका िािाग्रीहरुको (िािगरि चौकोि,िापा, ि बोडष ) उत्पादनगिी आयाि प्रतिस्थापन गनष ि िहिी के्षत्रका 

उपभोिाहरुलाई िभषिलुभ तकतििले भवन तनिाषणका लातग चौकोि, िापा ि आबस्यक पने फतनषचि का लातग काठ 

उपलधध गिाउन उद्योग स्थापनाको लातग िम्भाव्यिा अध्ययन ि तबस्ििृ तडजाइनको प्रतक्रया िरुु भइ िकेको ि 

आ.व.०७५/०७६ िा स्थापना िथा िंचालन गने लक्ष तलएको र्छ । 

२.१४.५ अनगुिन तनदतेशका २०७५  

कपोिेशनले िम्पादन गन ेकायषहरुको तनयतिि िथा प्रणालीबध्द रुपिा अनगुिन गनष आ.व.०७४/०७५ िा अनगुिन 

तनदेतशका ियाि गरिएको र्छ ि यो तनदेतशका आ.व.०७५/०७६ वाि पणूष रुपिा कायाषन्वयनिा आएको र्छ।यो 

तनदेतशकाले कपोिेशनको ििग्र िशुािनिा िधुाि ल्याई िम्पादन गरिएका काि कािबाहीिा िदाचाि,तििव्यतयिा, 

पािदतशषिा ि जबाफदतेहिा अतभवतृद्ध गनष िहयोग पगु्ने अपेक्षा गनष ितकन्र्छ . 

२.१४.६ ति.िी.एन. को टे्रडिाकष  

तिम्बि कपोिेशन एक व्यविातयकिंस्था भएकोले यिले उत्पादन गिी तबतक्र गने काष्ठजन्य बस्िकुो पतहचान तदन ि 

आफ्नो िबाषतधकाि(patient right) ििुतक्षि गनषका लातग पतन व्यविातयक दृतिकोणले टे्रडिाकष  प्रयोग अति 

आबस्यक भएको र्छ . िोतह अनिुाि २०७५ िालिा ति.िी.एन.को पतहचान ितहिको टे्रडिाकष  िाख्न े िचंालक 

ितितिको तनणषय अनिुाि िोको तडजाइन ितहि दिाष िम्बतन्ध प्रतक्रया िरुु गरिएको र्छ . यिवाि ति.िी.एन.को 

उत्पादनको गणुस्िििा अतभवतृद्ध िथा िंस्था प्रति तवश्विनीयिा ि लोकतप्रयिा बढ्नकुो िाथै कपोिेशनको उत्पादनको 

िबाषतधकाि(patient right) ििुतक्षि हनुे अपेक्षा गनष ितकन्र्छ . 

 

२.१५ द टिम्बर कर्पोरे न नेर्पाल टलटििेडले अर्पनाउन खोजेको व्यवसाटयक टवस्िार योजना  

कपोिेशनले अपनाउन िोजेको व्यविातयक योजनाका अधािहरुको िंतर्छप्त तवविण तनम्न अनिुाि िहकेो र्छ . 
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२.१५.१ वजाि तवशे्लर्ण 

आन्िरिक काठ ि काठजन्य वस्िकुो िाग अनिुािको आपतूिष कपोिेशनले गनष िकी िािकेो रै्छन . व्यवतस्थि तकतििले 

काठ ि काष्ठजन्य वस्ि ुउत्पादन गिी िाग अनिुािको आपतूिष गनष िकेिा कपोिेशनले नाफा आजषन गनष िक्ने दतेिन्र्छ, 

यिलाइ आ.व.०६६/०६७ देति तवक्री िथा िदु नाफाको आकंडाले स्पि गिेको र्छ .कपोिेशनले आफ्नो उत्पादनको 

तवस्िाि िथातवतवतधकिणको िाथ ् िाथै उत्पादनिंग िम्बतन्धि िेवाको िििे तवस्िाि गनष िकेिा पतन आतथषक 

कािोवाििा वतृद्ध भै िम्वतृद्ध िफष  अग्रिि हनुे देतिन्र्छ .हालको अबस्थािा कपोिेशनले िल उल्लेि भएअनिुाि वस्ि ु

उत्पादन िथा िवेािा केतन्रि भइ व्यविातयक तवस्िाि गने लक्ष तलएको दतेिन्र्छ . 

२.१५.२ उत्पादन गने वस्ि/ुिेवा 

गोटलया काठ दाउरा : कपोिेशनले उत्पादन गने वस्ि ुवनको व्यवस्थापन वाि प्राप्त हुने गोतलया काठ ि दाउिाको 

िंकलन गनुष हो . यि बाहके िंकतलि गोतलया काठ ि दाउिाको तशलबन्दी तललाि प्रतक्रया वाि तवक्री गन,े 

दाहिंस्कािका लातग दाउिाआपतूिष गन,े ि:तिल िचंालन गिी काठ तचिान गने, तचिान गरिएको काठलाई तवतभन्न 

स्थानिा तडपो िचंालन गिी तडपो िाफष ि तवक्री तवििण गने, तिकेि उत्पादन िथा तवििण गने, पोल ट्रीििेन्ि गने ि 

तवक्री गने, कापेन्ििी िप िचंालन गिी िवेा तवतवधीकिण िाफष ि िहज िथा िपुथ िलु्यिा िेवा प्रदान गने ित्कालका 

व्यविातयक िम्भावनाका पक्षहरु हुन ि यो कािहरु िध्ये धेिै काि कपोिेशनले पिम्पिागि गदै आइिहकेो पतन र्छ .  

  

 

 

 

 

टचरान काठ : कपोिेशनले उत्पादन गने ि गरििहकेो अको उत्पादन तचिान काठ होबजाििा उच्च िाग हनुकुा िाथै 

कपोिेशनलेउत्पादन गिेको गोतलया काठ गणुस्ििको हुन े ि िोतह काठलाई आफ्नै ि:तिलिा तचिान गन ेिथा तचिान 

काठको िििे गणुस्ििको आधाििा िलू्य िय गरिने हदुा ति.िी.एन.वाि उत्पादन हुने तचिान काठ िििे नीजी 

व्यविायीको िलुनािा उच्च गणुस्ििको हुन्र्छ, त्यिकािण बजािको ििस्या हुदनै . 
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गोल/टिकेि: कपोिेशनले आफ्ना िह उत्पादनको उतचि िदपुयोग का िाथ ्िाथै दाउिाको तवकल्पको रुपिा गोल 

/तिकेि उत्पादन गने अको उत्पादन तवतवधीकिण िेवा हो .तचिान गदाष प्राप्त हनुे भिु ि अन्य ििे गैिहने काि नलाग्न े

िुक्रा िाक्री काि पदाथषवाि तबके्रि उत्पादन गनष ितकन्र्छ .दाउिाको िलुनािा ितजलै वाल्ने ि कि धवुा आउने िाथै 

ढुवानी गनष ितजलो हनुे तिकेिको िाम्रो बजाि िहकेो ि कपोिेशनको आफ्नै कच्चा पदाथषवाि गणुस्ििीय तकतििले 

उत्पादन हुने भएकाले अन्य प्रतिस्पधीले उत्पादन गिेको भन्दा ितजलै तबतक्र हनुे अपेक्षा गनष ितकन्र्छ . 

टचरान काठ टसजटनिंग िथा िीििेन्ि: िाल बाहकेका अन्य प्रजािीका काठहरु पतन तिजतनंग िथा ट्रीििने्ि गिी 

तिकाउपन बढाई बजाििा काठको आपतूिषलाई िहज बनाइ आयाि प्रतिस्थापनिा योगदान पिुयाउनका लातग भििपिु 

तचिवनिा स्थापना गरिएको तचिान काठ तिजतनंग िथा ट्रीििने्ि प्लान्ि िचंालनलाई तनिन्िििा तदई गणुस्ििीय 

तिजतनंग ि ट्रीििने्ि गरिएका तचिान काठको उत्पादन गिी आपतूिष गिेिा िंस्थाको आथीक तस्थतििा अतभ वतृद्धहनुे ि 

िोजगािीिा थप योगदान हुनकुो िाथै काठको आयाि प्रतिस्थापनिा योगदान हुन ेअपेक्षा गनष ितकन्र्छ . 

 

टसजटनङ्ग प्लान्ि    बोईलर चेम्बर 
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र्पोल िीििेन्ि : ने.तव.प्रा. ले एवं अन्य िािदुातयक तवकाि तनकायहरुले गरिने ग्रातिण तवद्यिुीकिण ि अन्य तबद्यिु 

प्रशािण एवं तवििणका लातग आबस्यक पने काठका पोलहरु उपचाि /प्रशोधन गिी बढी तिकाउ बनाउने उद्दशे्यले 

कपोिेशनको हिेौडा तस्थि पोल ट्रीििने्ि प्लान्िवाि पोल प्रिोधन गिी तवक्री गने िंस्थाको एउिा िहत्वपणुष िवेा हो 

.यि कायषिा आएका बिषिान अविोध हरुलाई तनिाकिण गरि गणुस्ििीय पोल उत्पादनलाई तनिन्िििा तदई 

ििोकािवाला िंग(िरिदकिाष) िम्झौिा गिी यो िेवालाई तवस्िाि गनुष पने कपोिेशनको आजको आवस्यकिा हो . 

काररे्पनिी सर्प : कपोिेशनको अको िहत्वपणुष उत्पादन कािपनेट्री िप िंचालन गिी िेवाको तवतवतधकिण िाफष ि 

िहज ि िपुथ िलु्यिा गणुस्ििीय िवेा प्रदान गनुष हो .आफ्नै ि:तिलवाि उत्पादन भएका काठ िथा िेिजान े

(अनिाइज)िह उत्पादनवाि बजाििा उच्च िाग भएका गणुस्ििीय िाइज ि प्रकािका झ्याल ढोकाका चौकोि, िापा, 

फतनषचि ि पाकेतिंग उत्पादन गिी व्यविायलाई तवस्िाि गिे पर्छी िंस्थानको आतथषक प्रगतिको िाथै नयााँ िोजगािी 

िजृनाि आयाि प्रतिस्थापनिा िेवा पगु्न िक्ने अपेक्षा गनष ितकन्र्छ . 

व्यवसाटयक भवन टनिाषण र सिंचालन: कपोिेशनको स्वातित्विा िहकेा िि हाल पणूषरुपिा प्रयोगिा नआएका 

जग्गा जतिन त्यिै िािी िाख्दा एकातिि अतिक्रिण लगायिका ििस्या आउन िक्ने िम्भावना हनुे ि अकोिफष  

कपोिेशनको आम्दानीिा कुन ैयोगदान नपगु्न ेभएकाले हालको जग्गा जतिन िध्येवाि ित्काल प्रयोगिा नआउन ेिि 

व्यविातयक िम्भावना भएको स्थानिा िहकेा जग्गािा िावषजतनक नीजी िाझेदािीको अबधािणािा व्यविातयक 

कम्प्लेक्ि (व्यापारिक भवन) तनिाषण गिी िचंालनिा ल्याउन ितकने ि त्यिबाि कपोिेशनको आम्दानीिा वतृद्ध हुनकुा 

िाथै थप िोजगािी िजृना हुनिक्ने ि िंस्थालाई आत्ितनभषि हनु पतन िहयोग पगु्न ेदतेिन्र्छ . 

२.१५.३ व्यविाय िचंालन केन्रहरु 

कपोिेशनले िचंालन गने यो व्यविाय उत्पादनिलुक भएको कािणले ढुवानी लगायिका िचष, श्रि बजािको 

उपलधधिा ि आबस्यक पवूाषधाि भएको स्थानबाि नै व्यविाय िंचालन गरिने केन्रहरु िातिन ु पदषर्छ .यो कायष 

व्यापाििलुक ि िवेािलुक िििे भएकाले उत्पातदि तबतक्र गरिने वस्िकुो हकिा िखु्य बजािको नतजकै तवक्री डीपोहरु 

स्थापना गनुष जरुिी हुन्र्छ .हाललाई कपोिेशनका शािा कायाषलयहरुलाई नै व्यविाय िचंालन केन्रका लातग उपयोग 

गनष ितकन्र्छ , कपोिेशनले तवतभन्न ३४ तजल्लाबाि गोतलया काठ ि दाउिािकंलन गिी उत्पादनगनष िक्ने हदुा ति 

तजल्लाहरुिा कायष के्षत्र तवभाजन गिी तजम्िवेाि नौविा शािा कायाषलयबाि कािोबाि िचंालन गनुष उपयिु हुन्र्छ. 

कपोिेशनले तवतभन्न व्यापारिक केन्रिा िहकेा ५ विा ि:िील िचंालन गिी आफैले तवतभन्न तजल्लाबाि िकंलन गिी 

उत्पादन गिेका गोतलया काठलाई तचिान गिी तबतक्र गनुष पने हनु्र्छ. 
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कपोिेशनले हाललाई तवतभन्न १० तजल्लावाि गोतलया काठ ि दाउिा तबतक्र गने ि ३ तजल्लावाि तचिान काठ तबतक्र 

गने गिेको दतेिन्र्छ . 

ट्रीििने्ि प्लान्िवाि पोल ट्रीििने्ि गिी तबतक्र गने कायष हिेौडा कायाषलयवाि हुन,े तिकेि ि कािपनेट्रीइकाई िचंालनको 

हकिा हाललाई तचिान काठ तबतक्र गने तडपोवािगरिने ि पर्छी बजािको अबस्था हिेी तवस्िाि गरिन ेगिी लक्ष तलन 

ितकन्र्छ . 

२.१५.४ लतक्षि बजाि  

गोतलया काठ ि दाउिको िम्बंधिा िम्बतन्धि घािगद्दीिा िौज्दाि काठ दाउिा तललाि बढाबढ प्रथावाि तबतक्र गरिन े

र्छ, ि यिका िखु्य िरिदकिाष तनजीके्षत्रका काि व्यविायी हनु,शहि केतन्रि व्यापािीहरुले यो कायष गने र्छन ि वस्िकुो 

िरिद पस्चाि िरिदकिाष आफैले नै ढुवानी गनुष पने र्छ. तचिान काठको हकिा िविाषधािण जनिाको घिकाजको लातग 

कागजाि प्रिाण िािी तनबेदन प्रकृयावाि काठ प्राप्त गने ि ठुला शहिहरुिा यिको िाग अत्यतधक भएकाले काठिाडौ ाँ, 

पोििा लगायिका ठुला शहिलाई िखु्य लतक्षि बजाि िानी कायष गरिने र्छ।ट्रीििने्ि प्लान्िवाि पोल ट्रीििने्ि गिी 

तबतक्र गन ेकायष हिेौडा शािा कायाषलयबाि हनुे भएिा पतन यिका िखु्य ग्राहक दिुिचंाि िेवा प्रदान गने ि तवद्यिु िेवा 

प्रशािण गने िंस्थाहरु लाईबनाइने लक्ष कपोिेशनले तलएको देतिन्र्छ उत्पातदि वस्ि ुिरिद गरििके पर्छी िरिदकिाषले 

ढुवानीको िेवा िििे तदन अनिुोध गिेिा कपोिेशनले िो अनिुािको चलन चल्िीको प्रिातणि िलू्य तलएि ढुवानी पतन 

गरितदने र्छ।तिकेिको िखु्य लतक्षि बजाि ठुला होिेलहरु ि दाउिाको प्रयोग गन ेिहि बजाििा विोबाि गन ेिध्यि 

बगषका परिवािलाई बनाइएको र्छ ।कापने्ट्रीको िम्बन्धिा ठुला शहििा विोवाि गने ििदुायलाई िखु्य ग्राहक 

बनाइएको र्छ ।ट्रीििने्ि पोलको लातग ढुवानीको िवेा प्रदान गिे अनिुािन ै तिकेि ि कापेन्ट्रीको हकिा पतन 

िरिदकिाषले ढुवानीको िेवा िििे उपलधध गिाउन अनिुोध गिेिा कपोिेिनले िो वापिको िलू्य तलई ढुवानी िििे 

गरितदने लक्ष तलएको र्छ। 

२.१५.५ िाग िथा आपतूिष/ तबतक्र लक्ष   

हाल बजाििा काठ ि दाउिाको िाग अत्यतधक िहकेो र्छ .हालको अबस्थािा बजािको िाग अनिुाि आपतूिषको 

परििाण न्यनु िहकेो र्छ।गोतलया काठको हकिा अन्य तनकायले कायि गिेको न्यनूिि िकि कि भएकाले केतह 

प्रतिस्पधाष गनुष पिेिा पतन कपोिेशनको उत्पादन िाम्रो गणुस्िियिु भएकाले तबतक्र गनष कतठनाइ भएको अबस्था रै्छन । 

तचिान काठको िम्बन्धिा िाग अनिुािको आपतूिष गनष नितकिहकेो अबस्था ि कपोिेशनले उपलधध गिाउने तचिान 

काठ प्रतिस्पधी तनतजके्षत्रले तबतक्र गने भन्दा िपुथ िलु्यिा ि गणुस्ििीय हनुे भएकाले हाललाई कुनै प्रतिस्पधाष हुदनै, 

त्यिै गिी ट्रीििने्ि पोलको िाग अत्यतधक भएिा पतन िरिदकिाषिा िखु्य तनकाय ििकािी स्वातित्व भएको ने.तव.प्रा. 

भएकाले उि तनकाय िंग ििन्वय गिी आपतूिष बढाउन ु पने देतिन्र्छ ि यि िम्बन्धिा कपोिेशन बाि पहल पतन 
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भइिहकेो र्छ।तिकेिको हकिा िाना पकाउने ि कोठा ििाउनकेो िाथै िाना उद्योगिा ििेि प्रयोग हनु िक्ने हनुकुो िाथै 

कि धवुा आउने िििे भएकाले यिको िाग बढीिहकेो ि यििा तनतज िथा िािदुातयक स्ििवाि हाल उत्पादन 

भैिहकेो परििाण ज्यादै न्यनु भएकाले यि कपोिेशनलेउत्पादन गिी तबतक्र लक्ष िािकेो परििाणको तबतक्र गदाष िाि ै

प्रतिस्पधी नहुने हदुााँ तबक्रीको लातग ििस्या हुने देतिदनै।कािपेंट्रीको हकिा ठुला िहििा िाग अत्यतधक िहकेोिि 

तनतज के्षत्रवाि काठको बैकतल्पक वस्िहुरु िििे आपतूिष भइिहकेो अबस्थािा अन्य वस्ि ुभन्दा वढी प्रतिस्पधी हनुे 

देतिएिा पतन िलुनात्िक रुपिा कि िलु्यको हनुे ि िंस्थागि तवश्विनीयिा (goodwill) को कािणले िििे तवक्रीको 

लातग ििस्या पने देतिदैन । 

 

२.१६ आ.व. २०७४/७५ िा द टिम्बर कर्पोरे न अफ नेर्पाल टलटििेडले सम्र्पन्न गरेका कायषहरु 

/उर्पलटब्धहरु  

 

द तिम्बि कपोिेशन अफ नपेालले आ.व. २०७४/०७५ िा बातर्षक कायष योजना अनिुाि िम्पन्न गिेका कायषहरुको 

प्रगति/ उपलतव्ध हरुलाई तनम्न अनिुाि िंके्षपिा प्रस्ििु गरिएको र्छ । 

 

२.१६.१ आ.व.०७४/०७५को भौतिक प्रगति  

िाटलका १३ 

टववरण आ.व.०७३/७४ आ.व.०७४/०७५ प्रगटि % 

 लक्ष प्रगति लक्ष प्रगति  

गोटलया काठ सिंकलन (कयू .फी.) ९० ७००० ५३०१४३.१४ ७००००० २९२३०७ ४२ 

दाउरा सिंकलन (चट्टा) ८५० ६४३.४१ ६५० १४८ २३ 

टचरान काठ उत्र्पादन (कयू .फी.) २०७९३५ १०५५७५.७९ २६९७५० १३९०६२ ५२ 

गोटलया काठ टबटक्र (कयू .फी.) १७५००० १०२२७३.१३ ५०००० ८३२०५ १०० 

टचरान काठ टबटक्र (भूकम्र्प र्पुन टनिाषण ,कयू.फी.)  ४६१० १५६००० ६२६२० ४० 

टचरान काठ टबटक्र(अन्य टनिाषण,कय ू.फी.) २०७९३५ ९५९४७.२६ ११३७५० ६३४०२ ५६ 

दाह सिंस्कारका लाटग दाउरा टबटक्र (चट्टा) ५२५ ३१४ ५२५ ३८० ७३ 

दाउरा थोक टबटक्र (चट्टा)  ६३ १५० १७३ १०० 
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काठ दाउिा आपतूिष िाफष ि कपोिेशनले यो आ.व.०७४/०७५ िा १७,४१० िेवाग्राहीलाई िेवा पयुाषएको । यिैगिी 

काठिाडौं,भिपिु ि लतलिपिुका भकुम्पवाि तवनाि भएका तनतज घि िथा िम्पदा पनु: तनिाषणका लातग ६०,४५३ 

क्य.ूतफ. तचिान काठ िहतुलयि िलु्यिा उपलव्ध गिाइएको । 

२.१६.२ तवत्तीय प्रगति 

कपोिेशनको आ.व. २०७४/०७५ को कुल आम्दातन रु ४८६,४९६,१५७ िहकेो र्छ । जनु गि आ.व.को रु 

४६५,०१९,०५१ भन्दा बढी िहकेो र्छ। गि आ.व. ०७३/७४ िा कपोिेशनलाई कुल(रू१८,८३१,७०९) घािा भएको 

तथयो भन े यि आ.व. ०७४/०७५ िा रू १०२,६८८,५९८ कुल नाफा भएको अबस्था र्छ, यो एक उत्िाहजनक 

अबस्था हो । 

यो आ.व.िा भएका तवत्तीय िधुािका केतह पक्षहरु ि िेवाग्राहीलाई उपलधध गिाइएको िहतुलयि तनम्न अनिुाि िहकेा 

र्छन । 

• भकूम्प पनु:तनिाषणका लातग तचिान काठ िहुतलयि दििा रू २४२५/क्य.ूतफ. ि.ुअ.कि ितहििा काठिान्डौ 

उपत्यकाका भकूम्प तपतडिहरुलाई उपलधध गिाइएको जनु िलू्य बजाि िलू्य भन्दा तनकैनै कि हो । 

• आ.व. ७४/७५ देति तवतत्तय तवविण नपेाल प्रतिवदेन िान (NFRS) को िापदण्ड अनिुाि िाख्ने अभ्याि 

िरुु गरिएको । 

• आ.व. ०७४/७५ िम्िको लेिा परिक्षण िम्पन्न भिैकेको यिको वातर्षक वािलाि अनिुचूी ... िा तदईएको 

र्छ । 

• कपोिेशनिा कायषिि िम्पणूष स्थाई किषचािीहरुको दातयत्व (उपदान,और्तध उपचाि ि िंतचिा तबदाको िकि) 

पणूष रुपिा भिुानी गनष पगु्ने गिी नागरिक लगानी कोर्िा िािा िोतल ०७४/०७५ को अन्त्य अिाि ििान्ि 

िम्ििा रू २९,३२,७१,०२३.५१  िंतचि भएको र्छ । 

२.१६.३ िाजस्व ि कि  

द तिम्बि कपोिेशनले आ.व.०७४/०७५ िा  िोयल्िी, िलू्य अतभवतृद्ध कि ि आयकि गिेि जम्मा  रू २७,७७,६३,६५९ 

िंकलन भएको र्छ । 

२.१६.४  िोजगािी िजृना 

आ.व. ०७४/०७५ िा कपोिेशनले िम्पादन गिेका कायष बाि थप ७०,३१० श्रि तदन िोजगािी िजृना भएको तथयो । 

२.१६.५ बेरुज ुि फर्छौिको अबस्था  

आ.व.०७४/०७५ िम्ििा कुल बेरुज ुरु ७,७७५,००० िध्ये रू  ४,१०८,०००  फर्छौि गिी  ५३ % प्रगति हातिल 

भएको र्छ । 
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२.१६.६ अन्य िहत्वपणूष उपलतधधहरु 

किपोिेशनले आ.व.०७४/०७५ िा हातिल गिेको केतह िहत्वपणूष उपलतधध हरु तनम्न अनिुाि िहकेा र्छन । 

• १० चक्के ट्रक एक िथा स्थानीय ढुवानीका लातग ३ विा ट्रयाक्िि िरिद गरिएको  

• नेपालगंजिा एक शािा कायाषलय भवनको तनिाषण भएको  

• १५ जना वन प्रातवतधक ि ३५ जना अन्य किषचािीहरु लोक िवेा आयोगको प्रतक्रयावाि स्थाई पदपतूिष 

गरिएको 

• िाधािण िभा िम्पन्न गरिएको  

• तचिान काठ तिजतनंग िथा ट्रीििने्ि प्लान्ि तनिाषण कायष िम्पन्न गरिएको  

• काठ तिजतनंग िथा ट्रीििने्ि प्लान्ि ि यिको लाभ एवं लागि िम्बन्धिा तवज्ञलाई अध्ययन गिाई प्रतिवदेन 

ियाि भएको  

• काठको पोल उपचाि गने प्लान्ि िम्बन्धिा तबज्ञलाई अध्ययन गिाई प्रतिवेदन ियाि भएको  

• अनगुिन तनदतेशका ियाि गिी कायाषन्वयनिा ल्याइएको  

• कपोिेशनले उत्पादन िथा तबतक्र गन ेकािजन्य अतन्िि वस्िकुो पतहचान तदन टे्रडिाकष  प्रयोगको िम्बन्धिा 

आबस्यक ियािी िरुु  

• ति. िी.एन. ले पतहलो पिक कायषिि किषचािीहरूलाई कायाषलय िंचालन िथा  धयवस्थापन िम्बतन्ध िातलि 

प्रदान  
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टि.सी एन. ले आयोजना गरेको िाटलििा सहभागी किषचारीहरु 
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३. नेर्पाल सरकारको काठ दाउरा आर्पूटिष सम्बटन्ध विषिान टनणषय 

 

३.१ र्पषृ्ठभूटि 

देिको वन श्रोिको तदगो व्यवस्थापन िथा व्यवस्थापनवाि प्राप्त उत्पादनहरुको तवििण िम्बन्धिा तवगििा धेिै 

र्छलफलहरु ि अध्ययन तवशे्लर्णहरु भएका र्छन । वन िथा भ-ूिंिक्षण िन्त्रालयले पतन ििय िियिा यी तबर्यहरुिा 

तवतभन्न अध्ययन कायषदलहरु गठन गिी प्रतिबेदन तलने ि कायाषन्वयन गने प्रयािहरु गिी िािकेो देतिन्र्छ ।धेिै जिो 

कायषदलको िझुाविा पतन यी वनहरुिा िातरट्रय उत्पादन योजना अनिुाि काठ दाउिाको िंकलन एवं तबतक्रतवििण गनष 

िके िाजस्विा वतृद्ध हनुे ,आि नागरिकलाई आपतूिषिा िहज हुने ि ििग्र वन के्षत्रको िशुािनिा िधुाि गनष िहयोग 

पगु्न िक्न ेकुिाहरु औल्याएका र्छन । काठ दाउिा िंकलन ि तवतक्रिा दतेिएका कति किजोिीहरुलाई हिाउन उत्पादन 

ि तवक्री कायषलाई तभन्ना तभन्नै तनकायबाि िम्पादन गनष तनिान्ि जरुिी दतेिएको र्छ । 

वन के्षत्रिा भएका तविंगतिहरुको स्थलगि अध्ययन गिी िझुाव ितहिको प्रतिबेदन पशे गनष व्यवस्थातपका ििंद 

प्राकृतिक श्रोि ि िाधन ितितिले तिति ०६७/२/१८ िा िाननीय श्री िाि कुिाि शिाषको िंयोजकत्विा वन िंिक्षण 

ििस्या अध्ययन उपितिति गठन गिेको तथयो । यि उपितितिले दिेका तवतभन्न भागिा िहकेा ििकाि द्वािा 

व्यवस्थापन गरिएका वन, िािदुातयक वन ि िाझेदािी वनिा भएको फडानी ि किानीका तवर्यिा तवतभन्न तनकाय 

िथा व्यतिहरु िंग र्छलफल ि अन्िितक्रया गिी िंबेदनशील २६ तजल्लािा िािविा िोली गठन गिी स्थलगि 

अध्ययन गिेको तथयो । स्थलगि अध्ययनको क्रििा तजल्लािा तवतभन्न पक्षहरु िंग र्छलफल एवं अन्िितक्रया गिी 

िोलीहरुले आफ्नो प्रतिवेदन उपितिति ििक्ष पेश गिेका तथए । िबै िोलीको एककृि िझुावहरु तयनीहरुको 

कायाषन्वयनको  कायष योजना ( Action plan ) ितहिको तथयो । ििग्र िझुावहरु वन प्रशािनको िंस्थागि िधुाि ि 

वन अतिक्रिण, चोिी तनकािी, अबैध किानी फडानी तनयन्त्रण गने ि यि के्षत्रिा भएका ि हुने अतनयतििालाई 

तनयन्त्रण गने िम्बन्धिा तथए । प्रतिबेदनको िझुाव नं ६.७.१० िा भने काठ दाउिा िंकलन ि तबक्री गनषकै लातग िडा 

भएका ति.िी.एन. एवं वनपदैावाि तवकाि ितिति जस्िा तनकायहरुिा औतचत्य ि आबस्यकिाको आधाििा िििे 

िलु्यांकन गिी तयनीहरुको िंगठनात्िक िंिचनािा परिविषन गनुष पने कुिा औल्याएको र्छ । 

यिै गिी नेपाल ििकाि (ितचव स्िि ) को तिति ०६८/११/२६ को तनणषयले वन के्षत्रिा काठ दाउिा िंकलन ि तबतक्र 

तवििणिा िंलग्न िहकेा  िंस्था िथा तनकायहरुको काि कािबाही ि तबतक्र तवििणिा दतेिएका ििस्याहरुको अध्ययन 

ि तवशे्लर्ण गिी िोको लातग ििाधानका उपायहरुका वािेिा िाय िझुाव ितहिको प्रतिवदेन पेश गनष िह-ितचव (प्रा) 

िेशि बहादिु डााँगीको िंयोजकत्विा ६ िदस्यीय कायषदल गठन भएको तथयो । यो कायषदलले तबस्ििृ अध्ययन गिी 

वन पदैावाि उत्पादन प्रतक्रयािा िहत्वपणुष भतूिका तनबाषह गन ेतजल्ला वन कायाषलय, िािदुातयक वन उपभोिा ििहू, 
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िाझेदािी वन उपभोिा ििहू ि तनजी वन धतनहरु िथा िंकलन ि तबतक्र तवििणिा भतूिका तनबाषह गने  ति.िी.एन. , 

वन पदैावाि तवकाि ितिति, तजल्ला वन पदैावाि आपतूिष ितिति ि काि व्यविायीहरुको को तवतभन्न पक्षहरुको 

अध्ययन गिी िंस्थागि तवशे्लर्ण ( SWOT Analysis) िििे गिी प्रतिबेदन पेश गिेको र्छ । 

यो प्रतिवदेनिा उत्पादन प्रतक्रयािा िहत्वपणुष भतूिका तनबाषह गने तजल्ला वन कायाषलय, िािदुातयक वन उपभोिा 

ििहू आतदलाई वनको तदगो व्यवस्थापन एवं प्रभावकािी िंिक्षण,अनगुिन ि वन ऐन /तबधान ि कायषयोजनाको 

कायाषन्वयनिा केतन्रि गिाई तबतक्र तवििणको कायषवाि अलग गरिन ुउपयिु हुने िझुाव तदएको र्छ । यस्िै प्रकृतिका 

तवशे्लर्ण वन के्षत्र िंग िम्वतन्धि तवतभन्न अध्ययन एवं र्छानतबन प्रतिवदेनहरुिा िििे उल्लेि भइ आएको देतिन्र्छ । 

यो प्रतिवदेनिा उपिोि तबर्यवस्िलुाई िध्यनजि गिी तबतक्र तवििण कायषलाई व्यवतस्थि गनष काननूी व्यवस्था 

ितहिको नया िांगठातनक िंिचनाको परिकल्पना गरिएको र्छ । प्रतिवेदनले नयााँ िंिचनाको िम्बन्धिा पेश गिेका 

िखु्य िझुावहरु तनम्न अनिुाि तदईएको र्छ । 

• तजल्ला वन कायाषलयलाई काठ दाउिाको तवक्री तवििणको प्रकृयावाि अलग्याई वन व्यवस्थापन एवं तनयिन 

कायषिा केतन्रि गनुष पर्छष । 

• प्रातधकिणको कायष के्षत्र िोकेको तजल्लाहरुिा तजल्लावन कायाषलयवाि िम्पादन गरिने र्छपान पश्चािका रुि 

किान, िरु्छान, घािगद्दी ि तबतक्र तवििण “कायि काठ दाउरा ववक्री तथा ववतरण प्राविकरण (Wood 

Product Sales and Distribution Authority)”  िाफष ि गने व्यवस्था तिलाउने । 

• प्रातधकिण गठन भए पश्चाि यिको कायष के्षत्रिा कायषिि िहकेा ििकािी स्वातित्व भएका काठ दाउिा तबतक्र 

गने तनकायहरु िािेज गनुष पने । 

यो प्रतिवेदनलाई कायाषन्वयन गन ेउद्दशे्यले वन िथा भ-ूिंिक्षण िन्त्रालयले वन पदैावाि  प्रातधकिण स्थापना िम्बतन्ध 

अबधािणा पत्र ियाि गिी तस्वकृतिका लातग नेपाल ििकाि  (ितन्त्र परिर्द ) िा प्रस्िाव पेश गिेको तथयो । जि 

अनिुाि काठ दाउिा िवषिाधािण जनिालाई िहज रुपिा आपतूिष गनष ि प्रतिस्पधी िलु्यिा तबतक्र गनष रु्छट्टै िंस्थाको 

स्थापना गनष आबस्यक भएको हुाँदा वन पदैावाि प्रातधकिण स्थापनाका लातग काननू िजुषिा लगायिका कायष अतघ 

बढाउन नेपाल ििकाि (ितन्त्र परिर्द) को तिति २०६९/३/१ को तनणषयले वन िथा भ-ूिंिक्षण िन्त्रालयलाई 

िैद्धातन्िक िहिति प्राप्त भएको तथयो । 

िैद्धातन्िक स्वीकृि अवधािणा पत्रिा उल्लेि भए अनिुाि स्थापना गरिने प्रातधकिणको स्वरूप िरुुिा केन्रीय, के्षतत्रय 

(प्रदेशीय) ि तजल्लास्ििीय गिी ३ िहिा िहने । केन्रीय िहिा प्रातधकिणको बोडष स्थापना हनुे ि यि बोडषले काठ 

दाउिा तबतक्र तवििण नीति तनयि तनधाषिण एव ंिलू्य िय गन ेर्छ ।दैतनक प्रशातनक कायषको नेितृ्व िलुा प्रतिस्पधाषबाि 

र्छनौि हुन ेकायषकािी तनदशेकले गने र्छन । के्षतत्रय वा प्रदेश स्िििा प्रातधकिणको कायाषलय िहनेर्छ , यिले के्षत्र वा 
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प्रदेशबाि काठ दाउिा प्राप्त गने िथा तबतक्र तवििण कायषको ििन्वय गन ेर्छ । तजल्ला स्िििा  िंकलन िथा तवक्री 

तवििण गने कायाषलय िहने र्छन ।नीजी आवादी जग्गािा भएका रुिबाि उत्पातदि काठ दाउिा पतन प्रातधकिणलाई 

तबतक्र गनष चाहिेा न्यनुिि िलु्यिा प्रातधकिणले िरिद गिी तबतक्र तवििण गनष िक्ने र्छ । प्रातधकिणलाई आतथषक रुपिा 

आत्िा तनभषि ि िेवाििुी िंस्थाको रुपिा तवकाि गरिने र्छ । 

यिरि ०६९/०७० तिि वन पदैावाि तवक्रीतवििण गन े नपेाल ििकािको स्वातित्व भएका िंस्थाहरुलाई  गाभी एकै 

अतधकाि िम्पन प्रातधकिण िाफष ि बन पदैावािको तवक्री तवििण गने तबचािले प्रश्रय पाइिहकेो तथयो िि २०७५ िाल  

िम्िन यो त्यतिकै िह्यो । यि तबचिा ति.िी.एन.िा पतन िधुािका प्रयािहरुको थालनी भयो । यो कपोिेशनलाई बढी 

व्यविातयक बनाउने उद्दशे्यले काि हरुको थालनी भयो । 

०७५ िालिा आएि देि िंतघयिािा गैिकेको अबस्थािा िंतघयिाको अभ्याि भैिहकेो ि वन प्रशािनको पतन 

पनुििंचना भैिहकेो बेला नपेाल ििकािले वन पैदावािको कािोवाि गने ििकािी स्वातित्वका ति.िी.एन.ि वन पैदावाि 

तवकाि ितिति गाभी कम्पतन ऐन अनिुाि वन पैदावाि को तबतक्र तवििण एकै िंस्था वाि गने गिी तनणषय गिेको र्छ । 

 

३.२ वन रै्पदावार टवकास एविंटबक्री टविरण केन्र  

हाल िालै भएको  नेपाल ििकािको वन पैदावाि तवकाि एव ंतबक्री तवििण केन्र स्थापना गने तनणषय तबगििा भएको 

प्रातधकिण गठन गने प्रयािको प्रतिफल िान्न ितकन्र्छ । नपेाल ििकािको (ितन्त्रपरिर्द स्िि)  ०७५/४/१८ िा भएको 

तनणषयिा वन पैदावाि तवकाि ितिति ि द तिम्बि कपोिेशन अफ नपेाल तल.  दबैुलाई एक आपििा गाभी दवुै 

तनकायवाि हदुै आएको कायषलाई एकीकृि गने ि यििी एकीकिण भएको िंस्थाको नाि वनपैदावार ववकास एव ं

विक्री ववतरण केन्द्र िाख्नेि वन पदैावाि तवकाि ितिति ि द तिम्बि कपोिेशन अफ नेपाल तल. को जनिति ि चल 

अचल लगायिका िम्पणूष भौतिक िम्पति वनपैदावार ववकास एव ं विक्री ववतरण केन्द्रिा हस्िान्ििण गन े

व्यवस्था भएको  । 

यो तनणषयलाई कायाषन्वयन गनष वन िथा वािाविण िन्त्रालयले प्रशािन िहाशािा प्रििु (िह-ितचव) श्री चन्रिान 

श्रेष्ठको को िंयोजकत्विा िह -ितचव योजना िहाशािा, िह-ितचव वािाविण िहाशािा, उप ितचव प्रशािन ि 

िािा अतधकृिको एक िोली गठन गिेको र्छ ,यि िोलीले गातभएका िंस्थाको चल अचल िम्पति िथा कायषिि 

किषचािीको व्यवस्थापन गनष अन्य िम्बतन्धि पनुिंिचना िम्बन्धिा अध्ययन गिी िझुाव पशे गन ेर्छ । यिपतर्छ काननूी 

प्रतक्रया पिुा गिी यी दइु िंस्था तवतधवि गातभएि वन पैदावाि तवक्री तवििणको काि िम्पादन गने र्छन । 
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३.३ नयााँ सिंस्था गठन र्पश्चािका अरे्पक्षाहरु  

यो नया िंस्था गठन भए पर्छी तनम्न अनिुािका पिुाना पिम्पिागि नीतिगि ििस्या हरु ििाधान हनुे र्छन । 

• नपेाल ििकाि (ि.प.)को तिति ०६९/३/२१ िा भएको वन पदैावाि प्रातधकिण गठन िम्बतन्ध नीतिगि तनणषय 

भए अनिुाि हाल िम्ि पतन प्रातधकिण गठन हुन निकेको हुनाले कपोिेशन लािो ििय दतेि काि चलाउ 

अबस्थािा तथयो, अब नयााँ िंस्थाले नया ढंगले कायष िपंादन गने र्छ । 

• वन पदैावाि उत्पादक ि तबतक्र तवििणिा ििन्वय कायि भै यो नयााँ िंस्थालाई वन पदैावाि िंकलन ि तबतक्र 

तवििणिा काननूी व्यबस्थाको अपेक्षा गनष ितकन्र्छ  । 

• वन पदैावािको आपतूिष गन ेििकािको स्वातित्व भएका धेिै तनकाय भएकाले काििा दोहोिोपना भएकोिा 

एक द्वाि प्रणाली लाग ुभै िवषिाधािणले िवष िलुभ काठ दाउिा प्राप्त गन ेअपेक्षा िाख्न ितकन्र्छ। 

 

३.४ नयााँ एककृि सिंस्थालाई सझुावहरु  

द तिम्बि कपोिेशनले काठ दाउिा िंकलन िथा आपतूिषिा भोगेका नीतिगि, कायषगि, काननूी िथा िंस्थागि 

ििस्याहरुको ििाधान ितहिको नया िंस्था गठन हनु तनम्न अनिुाि िझुावहरु तदइएको र्छ। 

• वन तडतभजनहरुबाि कायषयोजना अनिुाि काठ दाउिा उत्पादनका लातग वन के्षत्र हस्िान्ििणको क्यालेन्डि 

बनाई आ.व.को ििुि ैहस्िान्ििण गने व्यवस्था हुनपुने, जिले गदाष किान िंकलनको कायष िियिा न ैिम्पन्न 

भइ हस्िान्िरिि प्लिहरुिा काठ दाउिा जंगलिा बााँकी िहन गई आगलागी, चोिी किानी, ि बाढीवाि क्षति 

हुन िक्न ेिम्भावना न्यनु हुन्र्छ । 

• व्यविातयक, व्यवहारिक ि वैज्ञातनक िंगठन एवं व्यविातयक कायषयोजना ियाि गिी स्वीकृति गिाई 

कायाषन्वयनिा ल्याउन ुपने । 

• िंगठनिा पयाषप्त वन प्रातवतधकहरुको दिबन्दी हनुपुने ि किषचािी भनाष गदाष लो.िे.आ.को िहयोगिा योग्य 

किषचािीको र्छनौि गरिन ुपने । 

• ििकािद्वािा व्यवतस्थि वनको अलावा, वनको िाझेदािी व्यवस्थापन ििहू , योजना परियोजनाहरुको लातग 

िातरट्रय वनके्षत्रिा रुि किान िंकलनको कायष पतन यही नयााँ िंस्था िाफष ि गरिने नीतिगि एवं काननूी 

व्यवस्था हुन ुपने  । 

• यो नया िंस्थाको कायष के्षत्र भएको तजल्लािा िािदुातयक वनको पतन कायषयोजना अनिुाि किान िकंलन 

गरिने काठ दाउिा आफ्नो ििहू तभत्र आन्िरिक उपभोगलाई रु्छट्टयाइ बातहि तबतक्र गने काठ यतह िंस्था िाफष ि 
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तवक्री तवििण गने व्यवस्था तिलाउन ुपन े । आपतूिष गदाष िम्बतन्धि तजल्लाको तजल्ला वनपदैावाि आपतूिष 

ितितिले गदै आए जस्िै स्थानीय घिकाज ि स्थानीय दवैी प्रकोप तपतडिलाई पतहलो प्राथतिकिा तदन ुपने । 

• यो नया िंस्थाको कायष के्षत्र भएको तजल्लािा तजल्ला वनपैदावि आपतूिष ितिति िािेज गरि यतह िंस्था 

िाफष ि स्थानीय आपतूिषको व्यवस्था तिलाउन ुपने । 

•  यो िंस्थाले ति.ति.एन. ले िम्पन्न गिेका पिुाना वकृ्षािोपणको व्यवस्थापन ििवुािाई वकृ्षािोपण आयोजना 

िथा िागिनाथ वन तवकाि परियोजनालाई वन अनिुन्धानको काि िििे एककृि गिी उत्कृि तकतििले 

व्यवस्थापन गरिन ुपने । 

• यो िंस्थाको  उत्पादन गने ि तवक्री तवििण गन े रु्छट्टा रु्छट्ट ै  तवंग को व्यवस्था हुन ु पन े उत्पादन तवंगले 

वकृ्षािोपण ि वन व्यवस्थापनको कािको तजम्िवेािी तलनपुने ि िदपुयोग तवंगले  अन्य  िंकलन, प्रिोधन , 

व्यापाि तवतभतधकिण ि तबतक्र तवििणको काि गनुष पन े। 

• नपेाल ििकािले तवतभन्न योजना परियोजनाहरुलाई वन के्षत्रको जग्गा उपलव्ध गिाउदा जति के्षत्रफ़ल उपलधध 

गिाएको र्छ त्यतिनै जग्गा योजना परियोजनाबाि िोध भनाष गिाउन ेि िो जग्गािा वकृ्षािोपण गरि हुकाषउन ुपन े

प्रावधान अनिुाि प्राप्त गनुष पने िबै जग्गा एकै स्थानिा तवशेर् गिी िध्य पहाडी के्षत्र िडकले र्छोएको स्थानिा 

जहा बिाइििाइले बाझै िहकेा र्छन, िरिद गिाई  वकृ्षािोपण गिाई परियोजना को रुपिा तवकाि गनुष पने 

यिको लातग वन िथा वािाविण िन्त्रालयले िहजीकिण गरितदन ुपने । 

• हाल यो िंस्था कम्पतन ऐन अनिुािन ैगठन गिेपतन केतह ििय अनभुव गनष तदई तवस्िािै यिलाई अतधकाि 

िम्पन्न,स्वायत्व ि आफ्नै ऐनवाि िंचालन हनुे काननूी अतधकाि प्राप्त ििकािी स्वातित्वको वन प्रातधकिण 

बनाउने िफष  उन्ििु हनु उपयिु हनुे । 
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अनुसूची 

 

अनुसूची १ : तवतभन्न आ.व.िा ति.ति.एन.ले िम्पन्न गिेको वकृ्षािोपण ि त्यिको अवस्था 

l;=g+= a[Iff/f]k0f cf=a= lhNnf 7fFpsf] gfd If]qkmn 

-x]S6/_ 

xfnsf] cj:yf 

!= @)#^.#& af/f la/]bdf/ !, @ !^=)) ;fd'bflosdf 

@= @)#&.#* af/f tfdfu9L !, @ @&^=)) ;fem]bf/Ldf 

#= @)$@.$# k;f{ jfudf]nL $)=)) a;Gtk'/ ;f=a= 

$= @)$@.$# k;f{ If]qLnfOg #)=)) a;Gtk'/ ;f=a= 

%= @)#(.$) /f}tx6 km'njf/L sn6f]n *!=)) ddtf ;f=a= 

^= @)#(.$) /f}tx6 km'njf/L $)=)) xfltbdf/ ;f=a= 

&= @)$).$! /f}tx6 /fO6f]n @!=)) hghfu[tL ;f=a= 

*= @)$).$! /f}tx6 h'l8j]nf !(=)) hfu[tL dlxnf ;f=a= 

(= @)$).$! /f}tx6 kf}/fO{ $#=)) a[Iff/f]k0f df;L gofF j:tL 

!)= @)$).$!, @)$!.$@ /f}tx6 uf}8f6f/ %)=)) gdf]a'4 ;f=a= 

!!= @)$!.$@ /f}tx6 6]sfg #=)) vf]nfn] jufPsf] 

!@= @)$@.$# /f}tx6 jlNx rflbvf]nf @#=)) vf]/s§L df=la= 

!#= @)$@.$# /f}tx6 tf]/Ljf/L $)=)) tf]/Ljf/L ;f=a= 

!$= @)$@.$# /f}tx6 wf]jLvf]nf !))=)) /fli6«o jg 

!%= @)$#.$$ /f}tx6 h/fof]6f/ !))=)) k|ult dlxnf ;f=a=, /fli6«o jg 

!^= @)$$.$% /f}tx6 uf]kfns'6L !))=)) k|ult dlxnf ;f=a= 

!&= @)$$.$% /f}tx6 /h'jf8f8f $#=)) /fli6«o jg 

!*= @)$%.$^ /f}tx6 dfxfb]jf 8f8f %)=)) /fli6«o jg 

!(= @)$%.$^ /f}tx6 xfltbdf/ !))=)) xfltbdf/ ;f=a= 

@)= @)$%.$^ /f}tx6 :jfl:ts 8f8f #=)) n;fdlt ;f=a= 

@!= @)$%.$^ /f}tx6 ;'Rg]vf]nf @%=)) :j:yL ;f=a= 

@@= @)#@.## lrtjg ltNsfg] ! %)=)) jl:t a;]sf] -kbdk'/_ 

@#= @)$#.$$ lrtjg ltNsfg] @ !))=)) jl:t a;]sf] -kbdk'/_ 

@$= @)##.#$ lrtjg ltNsfg] # *)=)) jl:t a;]sf] -kbdk'/_ 

@%= @)#^.#& lrtjg d+unk'/ %&=%) jl:t a;]sf] -kbdk'/_ 

@^= @)#^÷#& lrtjg emgemg] @!*=%) /fli6«o jg 

@&= @)#^÷#& lrtjg u'~hgu/ &(=@% ;+/lIft jg 

@*= @)#^÷#& lrtjg hhutk'/ &(=)) ;+/lIft jg 

@(= @)#*÷#( lrtjg kl6xfgL #!=)) /fli6«o jg 

#)= @)#*÷#( lrtjg dwf}nL $&=&% /fli6«o jg 



52 
 

#!= @)#%÷#^ gjnk/f;L a;fxL ! #%=)) /fli6«o jg 

#@= @)#(÷$) gjnk/f;L lr;fkgL ! !@=%) /fli6«o jg 

## @)$@÷$# gjnk/f;L lr;fkfgL-af3vf]/_ $&=%) ;fd'bflos jg 

#$ @)#$÷#% gjnk/f;L dR5/df/f !)) d'nkfgL ;f=j=p= 

#% @)$$÷$% gjnk/f;L sf]NxLof a;Gtk'/ #%=@% a:tL a;]sf] 

#^ @)$)÷$! gjnk/f;L z]/u+h #!=)) ;+/lIft jg 

#& @)#*÷#( gjnk/f;L b'DsLaf; $@=%) ;+/lIft jg 

#* @)$$÷$% gjnk/f;L /fgL6f/ ! #%=)) ;+/lIft jg 

#( @)#%÷#^ gjnk/f;L s]/jfxL ! @#=)) ;fd'bflos jg 

$) @)#$÷#% gjnk/f;L hufxf ! %)=)) ;+/lIft jg 

$! @)#&÷#* gjnk/f;L s]/jfgL @ #)=&% e'dxL jg p=;=af6 ;+/lIft 

$@ @)#&÷#* gjnk/f;L /tgu+h ^#=&%     ,, 

$# @)$%÷$^ gjnk/f;L s's'/df/f ^%=)) j=p=af6 ;+/lIft 

$$ @)#&÷#* gjnk/f;L bfdf]b/ s'08 @%=%) ,, 

$% @)#&÷#* gjnk/f;L u'n/Lof !!=)) ,, 

$^ @)#&÷#* gjnk/f;L ab{3f6 lr;fkfgL !$=)) /fli6«o jg 

$& @)#&÷#* gjnk/f;L lx/fu+h %#=)) ;+/lIft jg 

$* @)#&÷#* gjnk/f;L a};fxf3f6 !*=)) /fli6«o jg 

$( @)#^÷#& gjnk/f;L af;fa;xL @ #@=)) ;fd'bflos jg 

%) @)#^÷#& gjnk/f;L ;'vfnL kf]v/L @!=)) ;fd'bflos jg 

%! @)$^÷$& gjnk/f;L ;fnaf3 *%=)) /fli6«o jg 

%@ @)#$÷#% gjnk/f;L h+ufxf la %)=)) ,, 

%# @)#%÷#^ gjnk/f;L s]/jfgL P !%=)) ,, 

%$ @)#%÷#^ gjnk/f;L uf+ubL !%=)) ,, 

%% @)#^÷#& gjnk/f;L /djfgk'/ @&=)) ;fd'bflos jg 

%^ @)$@÷$# gjnk/f;L lrNbLxf #@=%) ,, 

%& @)$)÷$! gjnk/f;L laZjgu/ @  #=@% ,, 

%* @)#(÷$) gjnk/f;L laZja:tL !#%=)) ,, 

%( @)$#÷$$ gjnk/f;L v/s§f !)!=@% ,, 

^) @)$)÷$! gjnk/f;L lai0f'gu/ ! !@=%) ,, 

^! @)$@÷$# gjnk/f;L 3'dfp/] $*=&% ,, 

^@ @)$!÷$@ gjnk/f;L xflQvf]/  !&=%) ,, 

^# @)$!÷$@ ?kGb]xL lrlnof P @%=%) ,, 

^$ @)$!÷$@ ?kGb]xL lrlnof la $#=)) ,, 

^% @)#*÷#( s~rgk'/ efg'a:tL $!=)) a:tL lasf; sDkgL 

hDdf If]qkmn M– $)($=))  

^^ @)^^÷^& gjnk/f;L j+8fvf]nf %)=)) ;+/lIft jg 

 



53 
 

अनुसूची २ : द तिम्बि कपोिेशन अफ नेपाल तलतििेडिा कायषिि िहा प्रबन्धक िथा िचंालक ितितिका अध्यक्षहरुको नािावली  

 िहा-प्रबन्धक  सिंचालक सटिटिका अध्यक्ष 

१ श्री रु्परुषोत्ति भक्त टसिंह प्रधान  १ श्रीटथर बहादुर रायािाझी ( वन सटचव ) 

२ श्री गणे  प्रसाद रजौररया  २ श्रीअच्युि बहादुर राजभण्डारी (वन सटचव ) 

३ श्री भुरे्पन्र रु्परुष ढकाल (टन.ि.प्र) ३ श्रीप्रका िान टसिंह (वन सटचव) 

४ श्री गोटवन्दराि भक्त िाथेिा (का.िु. ि.प्र) ४ श्रीएिरल्ड जिंग बहादुर राणा (का.िु.वन सटचव) 

५ श्री गणे  प्रसाद रजौररया  ५ श्रीनरकािंि अटधकारी ( सटचव  रक्षा ) 

६ श्री न्रीरे्पन्रनाथ  ररिाल  ६ श्रीनरकािंि अटधकारी ( सटचव  रक्षा ) 

७ श्री इन्र टसिंह काकी (नायब ि.प्र.) ७ श्रीएिरल्ड जिंग बहादुर राणा (वन सटचव) 

८ श्री इन्र टसिंह काकी( टन.ि.प्र.) ८ श्रीटजिेन्र लाल िास्के (का.िु.वन सटचव) 

श्रीवीरेन्रनाथ खुिंजेली (वन सटचव ) ९ श्री गोटवन्दराि भक्त िाथेिा (कन्जरभेिर ) ९ 

१० श्रीसन्िोष टबक्रि  ाह (कन्जरभेिर) १० श्रीटहि टसिंह शे्रष्ठ (सटचव,आरू्पटिष) 

११ श्रीसेिन्ि प्रसाद रेग्िी  ११ श्रीिाधव राजभण्डारी (अटिररक्त सटचव आरू्पटिष) 

१२ श्रीराजभाई  ाकय  १२ श्रीदुगाष प्रसाद र्पाण्डे (अटिररक्त सटचव आरू्पटिष) 

१३ श्रीचन्रलाल जो ी  १३ श्रीकेदार प्रसाद आचायष (सह सटचव) 

१३ श्रीट लराज भण्डारी  १३ श्रीनन्दन कुिार  िाष (राजनैटिक टनयुटक्त ) 

१५ श्रीरेवन्िराि ढकाल  १५ श्रीकुल प्रसाद उपे्रिी (राजनैटिक टनयुटक्त ) 

१६ श्रीखगेन्र चुडाल  १६ श्रीनारायण प्रसाद भट्टराई (सटचव,आरू्पटिष) 

१७ श्रीलक्ष्िण अयाषल  १७ श्रीसम्भु रण प्रसाद कायस्थ (सटचव,आरू्पटिष) 

१८ श्रीनरेन्र दाहाल  १८ श्रीगोटवन्द चौधरी (राजनैटिक टनयुटक्त ) 

१९ श्रीगणे  प्रसाद उर्पाध्याय  १९ श्रीदुगाष प्रसाद चौधरी (राजनैटिक टनयुटक्त ) 

२० श्रीभरि प्रसाद खनाल (टन.ि.प्र.) २० श्रीिाधव प्रसाद नेउर्पाने (राजनैटिक टनयुटक्त ) 

२१ श्रीहरर  िंकर शे्रष्ठ  २१ श्रीकुिुद प्रसाद लोहनी (राजनैटिक टनयुटक्त ) 

२२ श्रीरािचन्र भट्ट (का.िु.ि.प्र.) २२ डा.दािोदर प्रसाद र्पराजुली (सह-सटचव, वन) 

२३ श्री कालुदत्त र्पन्ि  २३ श्रीिारार्पटि सुबेदी (राजनैटिक टनयुटक्त ) 
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२४ श्रीटिथषराज  टघटिरे  २४ डा.िोहन प्रसाद वाग्ले (सह-सटचव, वन) 

२५ श्रीटवरणु प्रसाद ढकाल  २५ डा. कृरण चन्र र्पौडेल (सह-सटचव, वन) 

२६ श्रीटव.टदर्पक उर्पाध्याय  २६ डा. कृरण चन्र र्पौडेल (सह-सटचव, वन) 

२७ श्रीभरि बहादुर चन्द  २७ डा. कृरण चन्र र्पौडेल (सह-सटचव, वन) 

२८ श्रीभैरव बहादुर टसिंह  २८ श्रीसूयष प्रसाद जो ी (सह-सटचव, वन) 

२९ श्रीभैरव बहादुर टसिंह  २९ श्रीभरि बहादुर चन्द (राजनैटिक टनयुटक्त) 

३० श्रीरािचन्र भट्ट (का.िु.ि.प्र.) ३० श्रीराि प्रसाद लम्साल (सह-सटचव, वन) 

३१ श्रीरािचन्र भट्ट (का.िु.ि.प्र.) ३१ श्रीकणष बहादुर खड्का (राजनैटिक टनयुटक्त) 

३२ श्रीटबरेन्र कुिार यादव  ३२ श्रीराि प्रसाद लम्साल (सह-सटचव, वन) 

३३ श्री राजु लौडारी  ३३ श्रीराि प्रसाद लम्साल (सह-सटचव, वन) 

  ३४ श्रीराि प्रसाद लम्साल (सह-सटचव, वन) 

  ३५ श्रीकृरण प्रसाद आचायष (सह-सटचव, वन) 

  ३६ श्री प्रका  नेउर्पाने (राजनैटिक टनयुटक्त ) 

 

अनुसूची ३:  द तिम्बि कपोिेशन अफ नेपाल तलतििेडले िंचालन गिेका तक्रयाकलाप िथा अन्य िम्बतन्धि 

फोिोहरु  
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सािौ वाटषषक साधारणसभा २०७५ 

 

गोटलया घािगद्दी स्थल िथा टसप्िेंि 
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गोटलया लोटडिंग कायष हुदै िथा स:टिलिा टचरान हुदै 

 

र्प ुर्पटि दाउरा टबटक्र टडर्पो 


