वृ
क्षरोपण टू
ल किट
प्रभावकारी वृ
क्षरोपण मार्गदर्शन
DRAFT COPY

वृ
क्षरोपण टू
ल`किट खासगरी सहरी क्षे
त्रमा प्रभावकारी वृ
क्षरोपणको ला3गि माeर्गदVर्शन गRर्नेएक cनि~र्दे
Tशिका हो ।यो वन तथा
भू
-संरक्षण cविभाग र काठमाडौं bस्थित cब्रि`टिश दतूावासको सहयोगमा cब्रि`टिश काउ>न्सिलको जलवायुप9रिवJर्तन सम्बन्धि संयक्त
ु
राष्ट्रसङ्3घिय प्रारुप महासन्धिको पक्ष राष्ट्रहरुको २६सौ सम्मे
लन (Conference of Parties-COP) रोड टूकोप २६
अ%भियान अन्तeर्गत स्टोरी साइकलको संयक्त
ु प्रयास हो। 


यस माध्यमबाट वृ
क्षरोपण स्थल cनिजी उद्यान, सडक र नदी `किनाराको क्षे
त्र वा सामु
दा3यिक एवं सार्वजcनिक क्षे
त्रमा
प्रभावकारी ढङ्गलेवृ
क्षरोपण गRर्नतपाइलाई सहयोगी हु
ने
छ ।यसलेने
पालको तीन अलग-अलग धरातलीय भौगोTलिक
स्वरूपलाई समे
ट्नेपYर्यावरणीय क्षे
त्रहरू हिमाल, मध्य पहाड र समतल तराईको सहरका ला3गि वृ
क्षरोपण गRर्नेसबैभन्दा
उपयु
क्त प्रजाcतिका cविरुवाहरुको cविवरण उपलब्ध गराउँदछ । 


वृ
क्षरोपणपू
र्वआवश्यक स्रोतहरूमा पहु
ँच बढाउनको ला3गि न{र्सरीहरू र cबिरुवा cवितरण गRर्नेसे
वा प्रदायकहरूको जानकारी
समावे
श ग9रिएको छ। सहरी प9रिवे
शमा वृ
क्षरोपण काYर्यक्रम वा अ%भियानको `डिजाइन cविकास र cवितरणका ला3गि cनिम्न
cविवरणहरु टू
ल`किटमा cविस्तृ
त रूपमा दिइएको छ। 


अन्त्यमा, वृ
क्षरोपणकJर्ताहरुको ला3गि उनीहरूलेcवि%भिन्न `क्रियाकलापहरु ग~र्दा उत्सर्जन भएको कार्बनलाई अफसे
ट गणना गRर्न
मद्दतको ला3गि कार्बन अवशोषण गणना गRर्नेसाधारण नमू
ना संलग्न ग9रिएको छ।


भौगोTलिक स्वरुप अनु
सार ने
पालमा वृ
क्षरोपण गRर्नउपयु
क्त
३४ प्रजाcतिका रुखहरुको चिनारी

आफ्नो व9रिप9रिका cबिरुवाहरू खोज्नेर प्राप्त गRर्ने

cबिरुवाहरू रोप्न Tसिक्ने

कसरी वृ
क्षरोपण अ%भियान व्यवbस्थित गRर्ने

C02

रुखको कार्बन अवशोषण मापन गRर्ने

भौगोलिक स्वरुप अनु
सार नेपालमा वृक्षरोपण गर्न
उपयु
क्त ३४ प्रजातिका रुखहरुको चिनारी
उचाइमा व्यापक Yभिन्नता, »हिमाली भू-दृश्य, विविध वर्षा र सम्बद्ध जलवायुप¥रिवर्तनका कारण नेपाल जैविक
विविधतामा धनी छ। उचाइ र भूगोल वनस्पति प्रजातिहरूको समृ¬द्धि र उपलब्धताका लाeगि मुख्य नि©र्धारकहरू
हुन्। भौगोaलिक »हिसाबलेनेपाल तराई र aशिवाaलिक (प्राय: १,००० मिटर भन्दा तल), मध्य पहाडहरू (१,००० दे¦खि
३,००० मिटर ), र अग्ला पहाड र »हिमालहरू (३,००० मिटर माYथि) मा विभाaजित छ। एउटा भौगोaलिक क्षेत्रमा राम्ररी
बढ्नेवनस्पति अर्को भौगोaलिक क्षेत्रमा राम्रोसँग बढ्न सक्दैनन्। उदाहरणको लाeगि, राजवृक्ष तराईमा राम्ररी बढ्छ
तर काठमाडौंमा सायद बाँच्न सक्दैन। 


यसैलेबिरुवा छनोटको लाeगि हाम्रो प»हिलो मापदण्ड उचाइ र भूगोल Yथियो: हामीलेबिरुवाहरूको एक सूची तयार
गरेका छौं जुन खास भौगोaलिक क्षेत्रको रैथानेहुन्। रैथानेप्रजातिहरूका अति¥रिक्त केही गैर-रैथानेप्रजातिहरू सहरी
सडक Aकिनारामा र सहरी पार्कहरूमा बर्षौदे¦खि रोपेर हुAर्किएका स्थानीय हावापानीमा राम्ररी अनुकूaलित भैसकेका
छन्त्यस्ता प्रजातिहरु पनि सूचीमा समावेस ग¥रिएको छ । । हामीलेविशेषगरी रैथानेप्रजातिहरू नैरोपण गoर्नको
लाeगि सुझाव »दिएका छौं ।  


दोस्रो मापदण्डमा सहरी वृक्षरोपणका लाeगि छानिएका बिरुवाहरूका प्रजातिहरू हेर्दा पनि राम्रो तथा शोभायमान
हुनुआवश्यक छ, अ@र्थात्, आकर्षक फूल हुनपुर्दछ र ती लामो समयसम्म फुल्नेहुनपुर्दछ। यसको अलावा
सदाबहार तथा फूलहरु पनि धेरैलामो अवYधिसम्म बोटमा नैर»हि रहनेहावापानी अनूकूल हुनेप्रजातिहरुलाइ
सू.चिमा समावेस गoर्नेजमर्को ग¥रिएको छ । 


तेस्रो मापदण्ड बिरुवाको आकार हो। दईुसडकको बीचमा रोAपिनेबिरुवाहरू अग्ला वा झा»ङ्गिनेखालको हुनुहुँदैन ।
हामीलेत्यसप.छि सडक Aकिनारामा वा सडक बीचमा वा सार्वजनिक उद्यानमा कुन बिरुवाहरू रोAपिनुपर्दछ भन्ने
आधारमा प्रजातिहरू चयन गर्यौं। सडक बीचमा रोप्नको लाeगि चयन ग¥रिएका बिरुवाहरू धेरैअग्ला हुनुहुँदैन र
झाँeगिनेपनि हुनुहुँदैन। सडक Aकिनारामा रोAपिनेबिरुवा अग्ला र सु¥रिला हुन सक्छन्। त्यस्तैसार्वजनिक उद्यानमा
कुनैपनि आकारको शोभायमान रैथानेबिरुवाहरू हुर्काउन सAकिन्छ।

आफ्नो वरिपरिका बिरुवाहरू खोज्नेर प्राप्त गर्ने
हामी बिरुवा कहाँबाट पाउन सक्छौं?

¦निम्न काRर्यालयका ¦निकायहरूमा शुल्क बुझाएर र नबुझाइ ¦बिरुवा प्राप्त ग§र्नसdकिन्छ।


काठमाडौं उपत्यकामÒ
m वन ¦बिउ प्रयोगशाला तथा भण्डारण केन्द्र, हात्तीसार, काठमाडौंp
m dडिOभिजन वन काRर्यालय काठमाडौं-हात्तीसार, ललितपुर-गोदावरी, भक्तपुर(पेप्सीकोलाबाट सानो°ठिमी जाँदा
मनोहरा पुल पार गरेपछि दा°हिनेमोडमा)p
m भू−तथा जलाधार व्यवस्थापन काRर्यालय, हात्तीवन, ललितपुर।



काठमाडौं उपत्यका बाHहिF
m राष्ट्रप¦ति चुरेतराई मधेस संरक्षण ¦विकास स¦मि¦तिको क्लस्टर अdफिसहरू सलकपुर, मोरङ (प्रदेश १), भरतपुर
(dडिOभिजन वन काRर्यालय प7रिसर बसेनी नजिकैभरतपुरOभित्र) (बागमती प्रदेश), बुटवल, जोगीकुटी (लु3म्बिनी
प्रदेश) र लम्की, कैलाली (सुदरुपश्चिम प्रदेश)p
m वन ¦बिउ प्रयोगशाला तथा भण्डारण केन्द्रहरु ¦विराटनगर, पोखरा र नेपालगञ्ज ।¸
m dडिOभिजन वन काRर्यालयहरू र सब-dडिOभिजन वन काRर्यालयहरूp
m बृहत जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र उदयपुर, पोखरा, जाजरकोट र बैतडीp
m जलाधार स्रोत व्यवस्थापन केन्द्र, कुलेखानी, माË,र्खुमकवानपुरp
m प्रदेश तहको भू-संरक्षण व्यवस्थापन काRर्यालयहरू (प्रदेश १ धनकुटा र ओखलढुंगा; प्रदेश २: सिराहा लहान र
रौतहट चन्द्र¦निगाहपुर; बागमती प्रदेश: ललितपुरर सिन्धुपाल्चोक; गण्डकी प्रदेश: तनहुँर पर्वत, लु3म्बिनी
प्रदेश: दाङ र पाल्पा; सुदरूपश्चिम प्रदेश: डडेलधुरा र डोटी; क^र्णाली प्रदेश: सुर्खेतर जुम्ला)p
m वन ¦विज्ञान अध्ययन संस्थान, dत्रिभवुन ¦विश्व¦विद्यालय, पोखरा र हेटौंडाp
m वनस्प¦ति अनुसन्धान केन्द्रहरू-इलाम र माइपोखरी (इलाम); धनुषाधाम (धनुषा); हेटौंडा, दामन र dटिस्टुङ
(मकवानपुर); कपुरकोट (सल्यान); नेपालगञ्ज र ढकेरी (बाँके); धनगढी (कैलाली); खलंगा (जुम्ला) र ¦विश्व
शा3न्ति पा£र्क, पोखरा (कास्की)p
m व- न पैदावार ¦विकास स¦मि¦ति सागरनाथ (सर्लाही) र केरखा (झापा)p
m २ कृdषि तथा पशुपन्छी ¦विकास एवंसेवा काRर्यालयहरू
थप जानकारीको लागि

बिरुवा रोप्नको ला गि विस्तृ
त मा र्गदर्शन
बिरुवा रोप्नुसामान्य जस्तो लाग्न सक्छ तर केही प्रकृयाहरू छन्जु
न तपाईंलेछुटाउन सक्नु
हु
न्छ। तलको
माJर्गदर्शनलेसही तरिकालेबिरुवा रोप्नेसम्पू
'र्णप्रकृयाहरू बारेजानकारी दिन्छ।
प्रक्रिया सु
रु ग
र्नुअघि, जमिन वा स्थानमा बिरुवाहरू छनोट गर्ने
, खरिद गर्ने
, र रोप्न सु
रु ग
र्नुअघि उद्दे
श्य स्पष्ट हु
नु
आवश्यक छ। बिरुवा रोप्ने
, फाईदा र लाभ विश्ले
षण ग
र्नुपhर्दछ । केउद्दे
श्यबाट वृक्षरोपण गर्नेहो जस्तैसहरी वन
हरियाली गराउनेउद्दे
श्य, व्यावसायिक उद्दे
श्य, सांस्कृतिक उद्दे
श्य, र अन्य केउद्दे
श्यका लागि भन्नेस्पष्ट हु
नुपhर्दछ ।
उद्दे
श्य अनु
सार प्रजातिहरू भौगोNलिक प्रकृति एवंभौगोNलिक अवस्थितिको आधारमा चयन गरिनुपhर्दछ।
वृ
क्षरोपण स्थलको तयारी

o

o
o

o
o

स्थानीय रूपमा उपलब्ध उपकरणहरू जस्तैकोदालो, गैँ
ची, बे
ल्चा , खन्ती आदी खाडल खन्न प्रयोग गर्न
सकिन्छ ।X
आधु
निक उपकरणहरू जस्तैखाडल खन्नेमे
Nशिनहरू पनि प्रयोग गर्नसकिन्छN
सामान्यतया, ने
पालमा खाडल वृक्षरोपण ग
र्नुभन्दा पहिलेनैखन्नेगरिन्छ। पहिलेखाडल खनेनयाँ बिरुवाको
जरा पहिलेनैनरम भइसकेको माटोसँग सम्पGर्कमा रहने
छ, विशे
षगरी कडा माटोमा बिरुवा रोप्नुअगाडि माटो
नरम हु
नुआवश्यक छ। यसरी खाडल खन्दा बिरुवा रोपिसकेपश्चात धे
रैसमयसम्म बिरुवाको वरिपरि
झारपात उम्रन पनि पाउदैनN
खाडल खन्नेयोजना वृक्षरोपण ग
र्नुभन्दा करिब १५ दिन अघि ग
पर्नु र्छ। कहिले
काहीँ खाडल खन्नेकाम एक
वा दईु दिन अघि पनि हु
न सक्छ।यसको नि^र्धारण उपलब्ध कामदारहरु, स्थान तथा कामको मात्रामा पनि भर
पhर्दछ ।X
कम्तिमा एक हप्ता भन्दा बढीको फरकमा वृक्षरोपण गर्नको लागि खाल्डाहरू तयार पार्नNसिफारिस गरिन्छ।
यसलेराम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नको लागि वृक्षरोपण स्थलहरूलाई अनु
गमन र सु
धार गर्नसहायता गर्छ।

खाडलको प्रकार, आकार र खाडल बीचको दरुी

o खाडलको आकार सहरी क्षेत्रहरूमा सामान्य आकार भन्दा फरक हुन सक्छ किनभनेफुटपाथ र सडक
किनारामा बिरुवाको प्रकार र बृÝद्धि अनु
सार ग्रे
ट प्रयोग ग
पhर्द
र्नु छN
o प्रजातिको प्रकृति र बिरुवाको बृÝद्धि अनुसार मजबुती र वृक्षरोपणको प्रकार सहित सकेसम्म शोभा दिनेगरी
बराबर दरुीमा हार मिलाएर बिरुवा रोप्नु
पर्छ।त्यस अनु
रुपको दरुी हु
नुपhर्दछ ।X
o दरुी कति राख्नेभन्नेवृक्षरोपणको उद्देश्यमा नि~र्भर गhर्दछ जस्तैयदि हामीलेचाँडो बढ्नेप्रजातिको व्यवसायिक
उत्पादन ग
परे
र्नु मा दरुी सामान्य भन्दा नNजिक हु
नपुhर्दछN
o सामान्यया २.५ x २.५ मिटरको दरुीलाई प्राथमिकता दिइन्छ।तर सहरमा सडकहरुमा ३ मिटर देखी ५
मिटरसम्म पनि राख्न सकिन्छ । अझ सहरमा भवनहरुबाट विरुवाहरु टाढा नैरोप्नुपhर्दछ किनकी यसको
जरालेघर तथा भवनको पर्खाल र जगलाइ नैभत्काउनेतथा नोक्सान गर्नसक्नेहु
न्छ ।X
o यदि बिरुवाको मजबुती धेरैछ, झाँगिएको छ भनेदरुी सामान्य भन्दा धेरैहुनपुhर्दछ।दरुीको नि^र्धारण विरुवा
बढेर रुख हु
ँदा कति अग्लो हुन्छ तथा कतिको हाँगा विगँ ाहरु झाङ्गिनेगhर्दछ त्यसलेनि^र्धारण गhर्दछ ।X
o दरुी Nसिधा हुनेगरी पङ्क्तिबद्ध हुनपुर्छ।

३० सेमि

४५ सेमि

बिरुवा रोप्नको ला गि विस्तृ
त मा र्गदर्शन
वृ
क्षरोपण
Ä ©बिरुवा ढुवानी ग¦रिसकेपश्चात सकेसम्म चाँडो रोप्नु
होस्। ढुवानी र वृक्षरोपण बीचको समय धे
रैहु
नुहु
ँदैन
Ä ©बिरुवा (पोलिब्यागहरू / कलमी वा ठूलो आकारको ©बिरुवाको झोलाहरू) खाडल छेउमा ठाडो पारेर राख्नु
पgर्दछ
Ä रोप्ने©विqधि ©बिरुवाको प्रकारमा ©निWर्भर गgर्दछ जस्तैपोलिपटको ©बिरुवा वा रुट सु
ट कUटिङ ग¦रिएको ©बिरुवा वा
माटो रNहित जरा भएको ©बिरुवा वा कलमी ©बिरुवा
Ä यNदि पोलिपट ©बिरुवाहरू पNहिलेखने
को खाडलमा रोप्नु
पर्नेभएमा पोलिपट बराबर पNहिलेभरेको खाडलमा सानो
प्वाल बनाउन कुटो प्रयोग ग¿
र्नुपYर्छ। माटोमा बोट©बिरुवा रोप्न पLर्याप्त हु
नेगरी वा अलि गNहिरो गरी ठाँउ बनाउनु
पgर्दछ।°
Ä त्यसपछि धा¦रिलो चक्कुवा व्ले
डले©विस्तारैपोलिब्याग लाई एकात½र्फबाट चिरेर हटाउने। त्यसपछि घु
©म्रिएको
जराहरु भएमा ©तिनलाई हटाउन माटोको Uढिक्काको पीँधबाट दईु से
Cन्टि©मिटर ज©ति काUटिन्छ प्वाकलमा रा@खिन्छ
ताUकि जरा खाडलको सतहमा होस्। यNदि प्वाकल धे
रैगNहिरो नभएमा यसलाई गNहिरो पा¿
र्नुपYर्छ, यNदि धे
रैगNहिरो
भएमा यसलाई अलिक©ति माटो हाले
र पु
¦रिNदिनु
पYर्छ
Ä ©बिरुवालाई ठाडो पारेर रा@खिन्छ र त्यसपछि यसको व¦रिप¦रि अलिअलि गgर्दैमाटो भ¦रिन्छ, र प्रत्ये
क पटक माटो
राखे
पछि ©बिरुवाको व¦रिप¦रि औंलालेqथिचिन्छ
Ä जब प्वाकल पू
र्णरूपमा भ¦रिन्छ, पू
रै©बिरुवालाई खु
ट्टालेव¦रिप¦रि खाँदेर अझ मजबु
त पा¦रिन्छ
Ä ©बिरुवा रोप्नेकाLर्यसम्पन्न भएपछि ©बिरुवाको व¦रिप¦रिको माटोलाई वरपरको भू
-सतह भन्दा थोरैअग्लो पा¿
पYर्छ
र्नु
ताUकि व8र्षाको समयमा अनावश्यक पानी नरहोस्र ©बिरुवा हातले©बिस्तारैताने
र सार्नअसम्भव होस्। ©निम्न लि@खित
महत्त्वपू
र्णबु
ँदालाई ध्यान Nदिनु
पgर्दछ
Ä पोलिव्याग हटाउनुपYर्छ
Ä ©बिरुवाको व¦रिप¦रि माटोको सिलिन्डर यथावत हु
नपुgर्दछ
Ä ©बिरुवाको जराका व¦रिप¦रि माटोसँग एउटैसतहमा हु
नपुgर्दछ, र ©निश्चय नैउच्च हु
नुहु
ँदैन। °
Ä ©बिरुवा रोUपिसकेपछि जमीनमा 2स्थिर हु
नपुYर्छ
Ä अग्ला ©बिरुवाहरू सिधा ठाडो पार्नडोरी सNहितको एउटा लट्ठीलेटे
को Nदिनु
पYर्छ। °
Ä वृक्षरोपण पछि प्ला/स्टिकको झोलाहरू पु
नः प्रयोगका लाPगि सङ्कलन र व्यवस्थापन ग¦रिनु
पgर्दछ। अन्यथा, यो
वातावरणको संरक्षणको लाPगि सावधानीपू
·क
र्व व्यव2स्थित ग¦रिनुपYर्छ।

थप जानकारीको ला गि

कसरी वृक्षरोपण अ भियान व्यवस्थित गर्ने

वृक्षरोपण अभियान केउद्देश्यको लागि हो त्यसको बारेमा अत्यन्त स्पष्ट हुनुप2र्दछ।
Ê ºविभिन्न खा¯लि भू-भाग र भू-प}रिधि क्षेत्र वा सामुदा¬यिक भू-भाग वा अन्य स्थलको संरक्षणको ला¬गि हो वा
खा¯लि क्षºतिग्रस्त भूºमिलाइ पुनःस्थापना गर्न।Ë
Ê सहरी सुन्दरताका ला¬गि सडक vकिनारामा वा सडकको बीचमा वा पकेट क्षेत्रमा वा व्य¬क्तिगत जग्गाको
व}रिप}रि ह}रियाली कायम गर्न।Ë
Ê ºविद्याwर्थी वा युवालाई जागरुक वा ¯शि¯क्षित गर्नयोगदान tदिन। Ë
Ê अन्तर्राvpष्ट्रिय वा राvpष्ट्रिय समारोह मनाउन
Ê जन्मtदिन वा स्मृºति tदिवस वा अन्य tदिनहरुको सम्झना आtदि मनाउन
Ê दईुराष्ट्रहरू र दईुपा¡र्टीहरू वा दईुसंगठनहरू वा दईुवा धेरैºमित्रताको अवसरहरू बीच सम्बन्ध ºनि£र्माण गर्न
Ê कुनैपºनि व्य¬क्ति वा संगठनहरूको ला¬गि ºविशेष tदिन मनाउन।
Hबिरुवाको संख्या र सहभागीहरूको संख्या HनिNर्धारण ग=र्ने
Ê आमन्त्रित व्य¬क्तिको नाम vटिप्नेË
Ê समारोह प्रकार धेरैऔपचा}रिक वा अMर्धऔपचा}रिक वा अनौपचा}रिक ग8
Ê प्रमखु अºतिथि र उनको भूºमिका र अन्य आयोजकहरू ºनि¯श्चित गर्ने(भूºमिका अनुसार पtहिलो / दोस्रो / तेस्रो
Ê सहयोगीहरू / योगदानकDर्ता / प्रायोजकहरूको नाम vटिप्नेË
Ê ºबिरुवा र यसको प्रकारको संख्या पत्ता लगाउने( बुँदा ४ चयन र मूल्यांकन प}रिणामसँग सम्बन्धित)
वृक्षरोपण स्थल / अव[स्थिHति / स्वाHमित्वको आँकलन
Ê ºनिरीक्षण गर्ने(वृक्षरोपण स्थल भ्रमण गर्नेर स्थानीय नेताहरू र स्थानीय उत्साtहित समwकहरूस
र्थ ँग सम्पªर्क
गर्ने
Ê वृक्षरोपण अ¬घि र प¶छि कुनैद्वन्द्व र स्वाºमित्वको समस्या छैन भन्नेसुºनि¯श्चित ग8
Ê स्मा¡र्टफोन वा अन्य उपकरणहरुबाट वृक्षरोपण स्थलको उचाइ नोट गर्नेर फोटोहरू खिच्नÆ
Ê भिरालो सतह, स्वरूप र यtदि सम्भव भएमा, माटोको प्रकार र रोvपिनेसबैप्रकारका वनस्पºति प्रजाºतिको vटिपोट
बनाउनेË
Ê सडकबाट वृक्षरोपण स्थलको दरुी कºति छ अनुमान गर्नेvकिनकी सडकदेखि वृक्षरोपण स्थलसम्म ºबिरुवा
ढुवानी गर्नेका´र्यको ला¬गि महत्त्वपÚूर्णछ
Ê न®र्सरीबाट वृक्षरोपण स्थलको दरुी अनुमान ग8
Ê ºबिरुवाहरूको वास्तºविक संख्या (२.५ x २.५ ºमिटर दरुी वा पङ्¬क्तिबद्धता) अनुमान गर्ने,यसरी एक हेक्टर
जºमिनमा १६०० बोटºबिरुवा हुनेछन्( लगभग २० रोपनी, यसैले१ रोपनी जग्गाको ला¬गि ८० ºबिरुवा वा १
कट्ठा जºमिनमा ५० देखि ७० ºबिरुवाहरू चाtहिन्छ)Ë
Ê फल फल्नेप्रजाºतिहरूको ला¬गि दरुी वनजन्य प्रजाºति भन्दा धेरैहुन सक्
Ê प्रजाºतिहरूको नाम vटिप्नÆ
Ê वन प्राºविधिकहरूसँग परामZर्शगरेप¶छि सही प्रजाºतिहरूको नाम पत्ता लगाउने(तपाईं न¯जिकको सब-vडिभिजन
वन का´र्यालयका क£र्मचारीहरू वा vडिभिजन वन का´र्यालयहरू वा जलाधार व्यवस्थापन का´र्यालयहरू वा
वनस्पºति अनुसन्धान केन्द्रहरु वा सामुदा¬यिक वनको न®र्सरीहरूमा सम्पªर्क गर्नसक्नहुुन्छ) ।

कसरी वृक्षरोपण अ भियान व्यवस्थित गर्ने
हप्ता अ&घि
७२ हप्ता
५२ हप्ता

केग.र्ने
ूलो अ यानको ला योजना बनाउनेर प योजना तयारी

ठ

भि

गि

रि

चक्र

मा बजे समावे ग¡र्ने।
ट

श

योजना बनाउन सुरु ग¡र्नेर ोली बनाउनेसम्बÝन्धित का र्यालयहरू (वन तथा ूसंरक्षण वि ाग, बबरमहल)
वा  ा तहका का र्यालयहरू ज ै³डि जन वन का र्यालयहरू, जलाधार व्यवस्थापन का र्यालयहरू, र
अन्य सम्बÝन्धित का र्यालयहरूसँग पराम ग¡र्ने।
ट

जिल्ल

¡

¡

स्त

¡

भि

भ

भ

¡

¡

xर्श

३२ हप्ता

|दिन यन ग¡र्नेआयोजक खोज्नेवृक्षरोपण स्थल नो ग¡र्नेबिरुवाको आकार नो ग¡र्ने बिरुवाको संख्या
नि¶र्धारण ग¡र्नेबजे नि¶र्धारण ग¡र्नेसहयोगीहरू प्रायोजकहरूको ला सुरु ग¡र्ने।

१८ हप्ता

प्रजातिहरू ा हुोस्र अÝन्तिम रूप |दिनेबिरुवा अ¦र्डर वा बुक ग¡र्नेवृक्षरोपण स्थल निश्चित ग¡र्नेवृक्षरोपण स्थल
मण ग¡र्नेसमन्वय समिति ग न ग¡र्ने म्मेदारी र ूमिका नि¶र्धा त ग¡र्नेस्वयंसेवकहरूको घोषणा ग¡र्नेतथा
आह्वान ग¡र्नेसहयोगका ला स्थानीय वन प्रावि कहरूसँग पराम ग¡र्नेतथा सम्बÝन्धित विज्ञहरुसँग
प्रावि क पक्षको जानकारी  ने।

च

छ

ट

ट

छ

/

ट

गि

छ न्न

भ्र

ठ

जि

भ
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धि
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धि

xर्श
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१२ हप्ता

समन्वय समितिको निधो ग¡र्नेप्रजाति र बिरुवाको संख्या निश्चित ग¡र्नेवृक्षरोपणको समयमा बिरुवा र
उपकरण ढुवानी ग¡र्नेयोजना बनाउनेय|दि आवश्यक परेमा खxर्चतथा कोषको व्यवस्था ग¡र्ने।

४ हप्ता

सबैस्वयंसेवकहरू, स्थानीय समुदाय सदस्यहरू, स्थानीय सरकार, र सबैसहयोगीहरू स|हित पाहुनाहरूलाई
वृक्षरोपण ग¡र्ने|दिन निश्चित ग¡र्नेउपकरणहरू जम्मा ग¡र्नेखाडलहरुको दुरी नि¶र्धारण गरी सुख्खा समयमा
खाडलहरु खनेर केही |दिन प»छि पु¡र्ने। विरुवा रोप्न यो काम २ हप्ता अघि पनि ग¡र्नस³किन्छ । गण्यमान्य
व्यक्तिहरूलाई आमÝन्त्रित ग¡Ñहोस्
र्नु र वृक्षरोपण ग¡र्नेसही मिति, समय र स्थान सू»चित ग¡र्ने।

एक हप्ता

स्वयंसेवक र स्थानीय नेताहरूको ³किन ग¡र्नेबिरुवा र सवारी साधनको निधो ग¡र्नेवृक्षरोपणमा र ढुवानी तथा
वृक्षरोपण स्थल तयारी अनुगमन ग¡र्नवन प्रावि कको संल ता रहेको नरहेको निश्चित ग¡र्ने। वन
प्रावि कको संल ता हुन नसकेमा वैक क व्यवस्था गुण रमा ास नआउनेग ग¡र्ने।
ए

धि

धि

ग्न

ग्न

ल्पि

स्त

ह्र

रि

वृक्षरोपण स्थल मण ग¡र्नेखनि सकेर पुरेका खाडलको स्थानहरुको अनुगमन ग¡र्नेरुख बिरुवा डे री
वृक्षरोपणको तथा
ढुवानी ग¡र्नेसमय तथा विरुवाहरु बु े म्मेवारी कसको हो य|दि वृक्षरोपणको अघि ो |दिन खाडल
अ&घिल्लो _दिन ख ुपरे
मा खाडल ख े जार र अन्य उपकरण व्यवस्था ग¡र्ने।
भ्र

/

झ्न जि

न्न

न्न औ

वृक्षरोपण स्थलमा डैपुेतथा वृक्षरोपणको ला पूतयारी रणमा ग नेका र साम ीहरु पुरा को
³किन ग¡र्नेद ग¡र्नेतथा स्वागत ग¡र्नेजलपानको व्यवस्था ग¡र्नेहो ने सको व्यवस्थापन ग¡र्नेस्वयंसेवक
स|हित सबैसह ागीहरूको नाम द ग¡र्नेआवश्यक परेमा म तयार ग¡र्ने।स लोका ला यसलाई खुला
स्थानमा प्राकृतिक रूपमा आयो त ग¡र्नसु ाव |दि न्छवि ेष अति हरू र सबैलाई स्वागत ग¡र्नेवृक्षरोपण
त काको प्रद नख े,रोप्नेर ापो |दिनेपानी हा नेसमापन म व्यदैनिक सुरक्षा र हेर ाहको ला
संयोजकहरूलाई  म्मेवारी ह ा रण ग¡र्नेवृक्षरोपण स्थलबा ाÝ कको अव ेषहरू स ा ग¡र्नेर
पुनप्रयोग ग¡र्नप्रब ग¡र्ने।
चाँ

वृक्षरोपण

ग.र्ने_दिन
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गि

¤र्ब
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xर्श
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थप जानकारीको लागि

