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वकृ्षरोपण टलू
किट
प्रभावकारी वकृ्षरोपण मा�र्गद�र्शन



वकृ्षरोपण टूल`किट  खासगरी सहरी क्षते्रमा प्रभावकारी वकृ्षरोपणको ला3गि माeर्गदVर्शन गRर्ने एक cनि~र्देTशिका हो ।यो वन तथा 

भ-ूसरंक्षण cविभाग र काठमाडौं bस्थित cब्रि`टिश दतूावासको सहयोगमा cब्रि`टिश काउ>न्सिलको जलवाय ुप9रिवJर्तन सम्ब�न्धि सयंकु्त 

राष्ट्र सङ्3घिय प्रारुप महास�न्धिको पक्ष राष्ट्रहरुको २६सौ सम्मलेन (Conference of Parties-COP) रोड टू कोप २६ 

अ%भियान अन्तeर्गत स्टोरी साइकलको सयंकु्त प्रयास हो। 



यस माध्यमबाट वकृ्षरोपण स्थल cनिजी उद्यान, सडक र नदी `किनाराको क्षते्र वा सामदुा3यिक एव ं सा�र्वजcनिक क्षते्रमा 

प्रभावकारी  ढङ्गल े वकृ्षरोपण गRर्न तपाइलाई सहयोगी हनुछे ।यसल ेनपेालको तीन अलग-अलग धरातलीय भौगोTलिक 

स्वरूपलाई समटे्न ेपYर्यावरणीय क्षते्रहरू �हिमाल, मध्य पहाड र समतल तराईको सहरका ला3गि वकृ्षरोपण गRर्ने सब ैभन्दा 

उपयकु्त प्रजाcतिका cविरुवाहरुको cविवरण उपलब्ध गराउँदछ । 



वकृ्षरोपणप�ूर्व आवश्यक स्रोतहरूमा पहुँच बढाउनको ला3गि न{र्सरीहरू र cबिरुवा cवितरण गRर्ने सवेा प्रदायकहरूको जानकारी 

समावशे ग9रिएको छ। सहरी प9रिवशेमा वकृ्षरोपण काYर्यक्रम वा अ%भियानको `डिजाइन cविकास र cवितरणका ला3गि cनिम्न 

cविवरणहरु   टूल`किटमा cविस्ततृ रूपमा �दिइएको  छ। 



अन्त्यमा, वकृ्षरोपणकJर्ताहरुको ला3गि उनीहरूल ेcवि%भिन्न `क्रियाकलापहरु ग~र्दा उत्स�र्जन भएको का�र्बनलाई अफसटे गणना गRर्न 

मद्दतको ला3गि का�र्बन अवशोषण गणना गRर्ने साधारण नमनूा सलंग्न ग9रिएको छ।


भौगोTलिक स्वरुप अनसुार नपेालमा वकृ्षरोपण गRर्न उपयकु्त 

३४ प्रजाcतिका रुखहरुको �चिनारी 

कसरी वकृ्षरोपण अ%भियान व्यवbस्थित गRर्ने

रुखको का�र्बन अवशोषण मापन गRर्ने

cबिरुवाहरू रोप्न Tसिक्ने

आफ्नो व9रिप9रिका cबिरुवाहरू खोज्न ेर प्राप्त गRर्ने

C02



भौगो�लिक स्वरुप अनसुार नपेालमा वकृ्षरोपण ग�र्न 

उपयकु्त ३४ प्रजा�तिका रुखहरुको �चिनारी 

उचाइमा व्यापक Yभिन्नता, »हिमाली भ-ूदृश्य, �वि�विध व�र्षा र सम्बद्ध  जलवाय ुप¥रिव�र्तनका कारण नपेाल ज�ैविक 

�वि�विधतामा धनी छ। उचाइ र भगूोल  वनस्प�ति प्रजा�तिहरूको सम¬ृद्धि र उपलब्धताका लाeगि मखु्य �नि©र्धारकहरू 

हनु।् भौगोaलिक »हिसाबल ेनपेाल तराई  र aशिवाaलिक  (प्राय: १,००० �मिटर भन्दा तल), मध्य पहाडहरू (१,००० द¦ेखि 

३,००० �मिटर ), र अग्ला पहाड र »हिमालहरू (३,००० �मिटर माYथि) मा �विभाaजित छ। एउटा भौगोaलिक क्षते्रमा राम्ररी 

बढ्न ेवनस्प�ति अ�र्को  भौगोaलिक क्षते्रमा राम्रोसगँ बढ्न सक्दनैन।् उदाहरणको लाeगि, राजवकृ्ष तराईमा राम्ररी बढ्छ 

तर काठमाडौंमा सायद बाँच्न सक्दनै। 



यसलै े�बिरुवा छनोटको लाeगि हाम्रो प»हिलो मापदण्ड उचाइ  र भगूोल  Yथियो: हामील े�बिरुवाहरूको एक सचूी तयार 

गरकेा छौं जनु खास भौगोaलिक क्षते्रको रथैान ेहनु।् रथैान ेप्रजा�तिहरूका अ�ति¥रिक्त केही गरै-रथैान ेप्रजा�तिहरू सहरी 

सडक Aकिनारामा र सहरी पा�र्कहरूमा ब�र्षौद¦ेखि रोपरे हAु�र्किएका स्थानीय हावापानीमा राम्ररी अनकुूaलित  भसैकेका 

छन ्त्यस्ता प्रजा�तिहरु प�नि सचूीमा समावसे ग¥रिएको छ । । हामील े�विशषेगरी  रथैान ेप्रजा�तिहरू न ैरोपण गoर्नको 

लाeगि सझुाव »दिएका छौं ।  



दोस्रो मापदण्डमा सहरी वकृ्षरोपणका लाeगि छा�निएका �बिरुवाहरूका प्रजा�तिहरू ह�ेर्दा प�नि राम्रो तथा शोभायमान 

हनु ुआवश्यक छ, अ@र्थात,् आक�र्षक फूल हनुपु�र्दछ र ती लामो समयसम्म फुल्न ेहनुपु�र्दछ। यसको अलावा 

सदाबहार तथा फूलहरु प�नि धरे ैलामो अवYधिसम्म बोटमा न ैर»हि रहन ेहावापानी अनकूूल हनु ेप्रजा�तिहरुलाइ 

स.ूचिमा समावसे गoर्ने जम�र्को ग¥रिएको छ । 



तसे्रो मापदण्ड �बिरुवाको आकार हो। दईु सडकको बीचमा रोAपिन े�बिरुवाहरू अग्ला वा झा»ङ्गिन ेखालको हनु ुहुँदनै । 

हामील ेत्यसप.छि सडक Aकिनारामा वा सडक बीचमा वा सा�र्वज�निक उद्यानमा कुन �बिरुवाहरू रोAपिन ुप�र्दछ भन्न े

आधारमा प्रजा�तिहरू चयन गर्यौं। सडक बीचमा रोप्नको लाeगि चयन ग¥रिएका �बिरुवाहरू धरे ैअग्ला हनु ुहुँदनै र 

झाँeगिन ेप�नि हनु ुहुँदनै। सडक Aकिनारामा रोAपिन े�बिरुवा अग्ला र स¥ुरिला हनु सक्छन।् त्यस्त ैसा�र्वज�निक उद्यानमा 

कुन ैप�नि आकारको शोभायमान रथैान े�बिरुवाहरू ह�ुर्काउन सAकिन्छ।



आफ्नो व�रिप�रिका �बिरुवाहरू खोज्न ेर प्राप्त ग�र्ने

थप जानकारीको ला�गि

हामी �बिरुवा कहाँबाट पाउन सक्छौं?


¦निम्न काRर्यालयका ¦निकायहरूमा शलु्क बझुाएर र नबझुाइ ¦बिरुवा प्राप्त ग§र्न सdकिन्छ।



काठमाडौं उपत्यकामÒ

m वन ¦बिउ प्रयोगशाला तथा भण्डारण केन्द्र, हात्तीसार, काठमाडौंp

m dडिOभिजन वन काRर्यालय काठमाडौं-हात्तीसार, ल�लितपरु-गोदावरी, भक्तपरु (पपे्सीकोलाबाट सानो°ठिमी जाँदा 

मनोहरा पलु पार गरपे�छि दा°हिन ेमोडमा)p

m भ−ूतथा जलाधार व्यवस्थापन काRर्यालय, हात्तीवन, ल�लितपरु।




काठमाडौं उपत्यका बाHहिF

m राष्ट्रप¦ति चरु ेतराई मधसे सरंक्षण ¦विकास स¦मि¦तिको क्लस्टर अdफिसहरू सलकपरु, मोरङ (प्रदशे १), भरतपरु 

(dडिOभिजन वन काRर्यालय प7रिसर बसनेी न�जिकै भरतपरु Oभित्र) (बागमती प्रदशे), बटुवल, जोगीकुटी (ल3ुम्बिनी 

प्रदशे) र लम्की, कैलाली (सदुरुप�श्चिम प्रदशे)p

m वन ¦बिउ प्रयोगशाला तथा भण्डारण केन्द्रहरु ¦विराटनगर, पोखरा र नपेालगञ्ज ।̧

m dडिOभिजन वन काRर्यालयहरू र सब-dडिOभिजन वन काRर्यालयहरूp

m बहृत जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र उदयपरु, पोखरा, जाजरकोट र बतैडीp

m जलाधार स्रोत व्यवस्थापन केन्द्र, कुलखेानी, मा�Ëर्खु, मकवानपरुp

m प्रदशे तहको भ-ूसरंक्षण व्यवस्थापन काRर्यालयहरू (प्रदशे १ धनकुटा र ओखलढुगंा; प्रदशे २: �सिराहा लहान र 

रौतहट चन्द्र¦निगाहपरु; बागमती प्रदशे: ल�लितपरु र �सिन्धपुाल्चोक; गण्डकी प्रदशे: तनहुँ र प�र्वत, ल3ुम्बिनी 

प्रदशे: दाङ र पाल्पा; सदुरू प�श्चिम प्रदशे: डडलेधरुा र डोटी; क^र्णाली प्रदशे: स�ुर्खेत र जमु्ला)p

m वन ¦विज्ञान अध्ययन ससं्थान, dत्रिभवुन ¦विश्व¦विद्यालय, पोखरा र हटेौंडाp

m वनस्प¦ति अनसुन्धान केन्द्रहरू-इलाम र माइपोखरी (इलाम); धनषुाधाम (धनषुा); हटेौंडा, दामन र dटिस्टङु 

(मकवानपरु); कपरुकोट (सल्यान); नपेालगञ्ज  र ढकेरी  (बाँके); धनगढी (कैलाली); खलगंा (जमु्ला) र ¦विश्व 

शा3न्ति पा£र्क, पोखरा (कास्की)p

m व- न पदैावार ¦विकास स¦मि¦ति सागरनाथ (स�र्लाही) र केरखा (झापा)p

m २ कृdषि तथा पशपुन्छी ¦विकास एव ंसवेा काRर्यालयहरू



�बिरुवा रोप्नको ला�गि �विस्ततृ मा	र्गद�र्शन
�बिरुवा रोप्न ुसामान्य जस्तो लाग्न सक्छ तर केही प्रकृयाहरू छन ्जनु तपाईंल ेछुटाउन सक्नहुनु्छ। तलको 

माJर्गद�र्शनल ेसही त�रिकाल े�बिरुवा रोप्न ेसम्प'ूर्ण प्रकृयाहरू बार ेजानकारी �दिन्छ।

प्र�क्रिया सरुु ग��र्नु अ�घि,  ज�मिन वा स्थानमा �बिरुवाहरू छनोट ग�र्ने, ख�रिद ग�र्ने, र रोप्न सरुु ग��र्नु अ�घि उद्दशे्य स्पष्ट हनु ु

आवश्यक छ। �बिरुवा रोप्न,े फाईदा र लाभ �विश्लषेण ग��र्नु पhर्दछ । के उद्दशे्यबाट वकृ्षरोपण ग�र्ने हो जस्त ै सहरी वन 

ह�रियाली गराउन ेउद्दशे्य, व्यावसा�यिक उद्दशे्य, सांस्क�तिक उद्दशे्य, र अन्य के उद्दशे्यका ला�गि भन्न ेस्पष्ट हनु ुपhर्दछ । 

उद्दशे्य अनसुार प्रजा�तिहरू भौगोNलिक प्रकृ�ति एव ंभौगोNलिक अव�स्थि�तिको आधारमा चयन ग�रिन ुपhर्दछ।

वकृ्षरोपण स्थलको तयारी

खाडलको प्रकार, आकार र खाडल बीचको दरुी

o स्थानीय रूपमा उपलब्ध उपकरणहरू जस्त ैकोदालो, गैँची, बले्चा , खन्ती  आदी खाडल खन्न प्रयोग ग�र्न 

स�किन्छ ।X

o आध�ुनिक उपकरणहरू जस्त ैखाडल खन्न ेमNेशिनहरू प�नि प्रयोग ग�र्न स�किन्छN

o सामान्यतया, नपेालमा खाडल वकृ्षरोपण ग��र्नु भन्दा प�हिल ेन ैखन्न ेग�रिन्छ। प�हिल ेखाडल खन ेनयाँ �बिरुवाको 

जरा प�हिल ेन ैनरम भइसकेको माटोसगँ सम्पGर्कमा रहनछे, �विशषेगरी कडा माटोमा �बिरुवा रोप्न ुअगा�डि माटो 

नरम हनु ुआवश्यक छ। यसरी खाडल खन्दा �बिरुवा रो�पिसके पश्चात धरे ैसमयसम्म �बिरुवाको व�रिप�रि 

झारपात उम्रन प�नि पाउदनैN

o खाडल  खन्न ेयोजना वकृ्षरोपण ग��र्नु भन्दा क�रिब १५  �दिन अ�घि ग��र्नुप�र्छ। क�हिलकेाहीँ खाडल  खन्न ेकाम एक 

वा दईु �दिन अ�घि प�नि हनु सक्छ।यसको �नि^र्धारण उपलब्ध कामदारहरु, स्थान तथा कामको मात्रामा प�नि भर 

पhर्दछ ।X

o क�म्तिमा एक हप्ता भन्दा बढीको फरकमा वकृ्षरोपण ग�र्नको ला�गि खाल्डाहरू  तयार पा�र्न Nसिफा�रिस ग�रिन्छ। 

यसल ेराम्रोसगँ व्यवस्थापन ग�र्नको ला�गि  वकृ्षरोपण स्थलहरूलाई  अनगुमन र सधुार ग�र्न सहायता ग�र्छ।

o खाडलको आकार सहरी क्षत्रहरूमा सामान्य आकार भन्दा फरक हनु सक्छ �किनभन ेफुटपाथ र सडक 

�किनारामा �बिरुवाको प्रकार र बÝृद्धि अनसुार  ग्रटे  प्रयोग ग��र्नुपhर्दछN

o प्रजा�तिको प्रकृ�ति र �बिरुवाको बÝृद्धि अनसुार मजबतुी र वकृ्षरोपणको  प्रकार स�हित सकेसम्म शोभा �दिन ेगरी 

बराबर दरुीमा हार �मिलाएर �बिरुवा रोप्नपु�र्छ।त्यस अनरुुपको दरुी हनु ुपhर्दछ ।X

o दरुी क�ति राख्न ेभन्न ेवकृ्षरोपणको उद्दशे्यमा �नि~र्भर गhर्दछ जस्त ैय�दि हामील ेचाँडो बढ्न ेप्रजा�तिको  व्यवसा�यिक 

उत्पादन ग��र्नुपरमेा दरुी सामान्य भन्दा नNजिक हनुपुhर्दछN

o सामान्यया २.५ x २.५ �मिटरको दरुीलाई प्राथ�मिकता �दिइन्छ।तर सहरमा सडकहरुमा ३ �मिटर दखेी ५ 

�मिटरसम्म प�नि राख्न स�किन्छ । अझ सहरमा भवनहरुबाट �विरुवाहरु टाढा न ैरोप्न ुपhर्दछ �किनकी यसको 

जराल ेघर तथा भवनको पर्खाल र जगलाइ न ैभत्काउन ेतथा नोक्सान ग�र्न सक्न ेहनु्छ ।X

o य�दि �बिरुवाको मजबतुी धरे ैछ, झाँ�गिएको छ भन ेदरुी सामान्य भन्दा धरे ैहनुपुhर्दछ।दरुीको �नि^र्धारण �विरुवा 

बढरे रुख हुँदा क�ति अग्लो हनु्छ तथा क�तिको हाँगा �विगँाहरु झा�ङ्गिन ेगhर्दछ त्यसल े�नि^र्धारण गhर्दछ ।X

o दरुी Nसिधा हनु ेगरी पङ्�क्तिबद्ध हनुपु�र्छ। 

 ४५ स े�मि 

३० स े�मि



�बिरुवा रोप्नको ला�गि �विस्ततृ मा	र्गद�र्शन

थप जानकारीको ला�गि

वकृ्षरोपण

Ä ©बिरुवा ढुवानी ग¦रिसके पश्चात सकेसम्म चाँडो रोप्नहुोस।् ढुवानी र वकृ्षरोपण बीचको समय धरे ैहनु ु हुँदनै�

Ä ©बिरुवा (पो�लिब्यागहरू / कलमी  वा ठूलो आकारको ©बिरुवाको झोलाहरू) खाडल छउेमा ठाडो पाररे राख्नपुgर्दछ�

Ä रोप्न े©विqधि ©बिरुवाको प्रकारमा ©निWर्भर गgर्दछ जस्त ैपो�लिपटको ©बिरुवा वा  रुट सटु कUटिङ ग¦रिएको  ©बिरुवा वा  

माटो रNहित जरा भएको ©बिरुवा वा कलमी ©बिरुवा�

Ä यNदि पो�लिपट ©बिरुवाहरू पNहिल ेखनकेो खाडलमा रोप्नपु�र्ने भएमा पो�लिपट बराबर पNहिल ेभरकेो खाडलमा सानो 

प्वाल बनाउन कुटो प्रयोग ग�¿र्नु पYर्छ। माटोमा बोट©बिरुवा रोप्न पLर्याप्त हनु ेगरी वा अ�लि गNहिरो गरी ठाँउ बनाउन ु

पgर्दछ।°

Ä त्यसप�छि  धा¦रिलो चक्क वा व्लडेल े©विस्तार ैपो�लिब्याग लाई एकात½र्फबाट �चिररे हटाउन े। त्यसप�छि घ©ुम्रिएको 

जराहरु  भएमा ©तिनलाई हटाउन माटोको Uढिक्काको पीँधबाट दईु सCेन्टि©मिटर ज©ति काUटिन्छ प्वाकलमा रा@खिन्छ 

ताUकि जरा खाडलको सतहमा होस।् यNदि प्वाकल धरे ैगNहिरो नभएमा यसलाई गNहिरो पा�¿र्नु पYर्छ, यNदि धरे ैगNहिरो 

भएमा यसलाई अ�लिक©ति माटो हालरे प¦ुरिNदिनपुYर्छ�

Ä ©बिरुवालाई ठाडो पाररे रा@खिन्छ र त्यसप�छि यसको व¦रिप¦रि अ�लिअ�लि गgर्दै माटो भ¦रिन्छ, र  प्रत्यके पटक माटो 

राखपे�छि ©बिरुवाको व¦रिप¦रि औलंाल ेqथि�चिन्छ�

Ä जब प्वाकल प�ूर्ण रूपमा भ¦रिन्छ, परू ै©बिरुवालाई खट्टाल ेव¦रिप¦रि खाँदरे अझ मजबतु पा¦रिन्छ�

Ä ©बिरुवा रोप्न ेकाLर्य सम्पन्न भएप�छि ©बिरुवाको व¦रिप¦रिको माटोलाई वरपरको भ-ूसतह भन्दा थोर ैअग्लो पा�¿र्नुपYर्छ 

ताUकि व8र्षाको समयमा अनावश्यक पानी नरहोस ्र ©बिरुवा हातल े©बिस्तार ैतानरे सा�र्न असम्भव होस।् ©निम्न �लि@खित 

महत्त्वप�ूर्ण बुँदालाई ध्यान Nदिनपुgर्दछ�

Ä पो�लिव्याग हटाउन ुपYर्छ�

Ä ©बिरुवाको व¦रिप¦रि माटोको �सि�लिन्डर यथावत हनुपुgर्दछ�

Ä ©बिरुवाको जराका व¦रिप¦रि माटोसगँ एउट ैसतहमा हनुपुgर्दछ, र ©निश्चय न ैउच्च हनु ुहुँदनै। °

Ä ©बिरुवा रोUपिसके प�छि जमीनमा 2स्थिर हनुपुYर्छ�

Ä अग्ला ©बिरुवाहरू �सिधा ठाडो पा�र्न डोरी सNहितको एउटा लट्ठील ेटकेो NदिनपुYर्छ। °

Ä वकृ्षरोपण प�छि प्ला/स्टिकको झोलाहरू पनुः प्रयोगका लाPगि सङ्कलन र व्यवस्थापन ग¦रिनपुgर्दछ। अन्यथा, यो 

वातावरणको सरंक्षणको लाPगि सावधानीप·ूर्वक व्यव2स्थित ग¦रिन ुपYर्छ।



कसरी वकृ्षरोपण अ	भियान व्यव�स्थित ग�र्ने

वकृ्षरोपण अ�भियान के उद्दशे्यको ला�गि हो त्यसको बारमेा अत्यन्त स्पष्ट हनुपु2र्दछ।

Hबिरुवाको सखं्या र सहभागीहरूको सखं्या HनिNर्धारण ग=र्ने

वकृ्षरोपण स्थल / अव[स्थिHति / स्वाHमित्वको आकँलन

Ê ºवि�भिन्न खा¯लि भ-ूभाग  र  भ-ूप}रि�धि क्षते्र वा  सामदुा¬यिक भ-ूभाग  वा  अन्य स्थलको  सरंक्षणको ला¬गि  हो वा 

खा¯लि क्षºतिग्रस्त भºूमिलाइ पनुःस्थापना ग�र्न ।Ë

Ê सहरी सनु्दरताका ला¬गि  सडक vकिनारामा  वा सडकको बीचमा वा पकेट क्षते्रमा  वा व्य¬क्तिगत जग्गाको 

व}रिप}रि ह}रियाली कायम ग�र्न ।Ë

Ê ºविद्याwर्थी वा यवुालाई जागरुक वा ¯शि¯क्षित ग�र्न योगदान tदिन। Ë

Ê अन्त�र्राvpष्ट्रिय वा राvpष्ट्रिय समारोह मनाउन�

Ê जन्मtदिन वा  स्मºृति tदिवस वा अन्य tदिनहरुको सम्झना आtदि मनाउन�

Ê दईु राष्ट्रहरू र दईु पा¡र्टीहरू वा दईु सगंठनहरू वा दईु वा धरे ैºमित्रताको अवसरहरू बीच सम्बन्ध ºनि£र्माण ग�र्न�

Ê कुन ैपºनि व्य¬क्ति वा सगंठनहरूको ला¬गि ºविशषे tदिन मनाउन।

Ê आम�न्त्रित व्य¬क्तिको नाम vटिप्न ेË

Ê समारोह प्रकार धरे ैऔपचा}रिक वा अMर्ध औपचा}रिक वा अनौपचा}रिक ग�8

Ê प्रमखु अºति�थि र उनको भºूमिका र अन्य आयोजकहरू ºनि¯श्चित ग�र्ने (भºूमिका अनसुार पtहिलो / दोस्रो / तसे्रो�

Ê सहयोगीहरू / योगदानकDर्ता / प्रायोजकहरूको नाम vटिप्न ेË

Ê ºबिरुवा  र यसको प्रकारको सखं्या पत्ता लगाउन े ( बुँदा ४  चयन र मलू्यांकन प}रिणामसगँ सम्ब�न्धित)

Ê ºनिरीक्षण ग�र्ने (वकृ्षरोपण स्थल भ्रमण ग�र्ने  र स्थानीय नतेाहरू र स्थानीय उत्साtहित समwर्थकहरूसगँ सम्पªर्क 

ग�र्ने �

Ê वकृ्षरोपण अ¬घि र प¶छि कुन ैद्वन्द्व र स्वाºमित्वको  समस्या छनै भन्न ेसºुनि¯श्चित ग�8

Ê स्मा¡र्ट फोन वा अन्य उपकरणहरुबाट वकृ्षरोपण स्थलको उचाइ नोट ग�र्ने र फोटोहरू �खिच्नÆ

Ê �भिरालो सतह, स्वरूप र यtदि सम्भव भएमा, माटोको प्रकार र रोvपिन ेसब ैप्रकारका वनस्पºति प्रजाºतिको vटिपोट 

बनाउन ेË

Ê सडकबाट वकृ्षरोपण स्थलको  दरुी कºति छ अनमुान ग�र्ने vकिनकी सडकद�ेखि वकृ्षरोपण स्थलसम्म ºबिरुवा 

ढुवानी ग�र्ने का´र्यको ला¬गि महत्त्वपÚूर्ण छ�

Ê न®र्सरीबाट वकृ्षरोपण स्थलको दरुी अनमुान ग�8

Ê ºबिरुवाहरूको वास्तºविक  सखं्या (२.५ x २.५ ºमिटर दरुी  वा पङ्¬क्तिबद्धता) अनमुान ग�र्ने, यसरी एक हके्टर 

जºमिनमा १६०० बोटºबिरुवा हनुछेन ्( लगभग  २० रोपनी, यसलै े१ रोपनी जग्गाको ला¬गि ८०  ºबिरुवा वा १ 

कट्ठा जºमिनमा ५० द�ेखि ७० ºबिरुवाहरू चाtहिन्छ)Ë

Ê फल फल्न े प्रजाºतिहरूको ला¬गि दरुी वनजन्य प्रजाºति  भन्दा धरे ैहनु सक्�

Ê प्रजाºतिहरूको नाम vटिप्नÆ

Ê वन  प्राºवि�धिकहरूसगँ परामZर्श गरपे¶छि सही प्रजाºतिहरूको नाम पत्ता लगाउन े (तपाईं न¯जिकको सब-vडि�भिजन 

वन का´र्यालयका क£र्मचारीहरू वा vडि�भिजन वन का´र्यालयहरू वा जलाधार व्यवस्थापन का´र्यालयहरू वा 

वनस्पºति अनसुन्धान केन्द्रहरु वा सामदुा¬यिक वनको न®र्सरीहरूमा  सम्पªर्क ग�र्न सक्नहुनु्छ) ।



कसरी वकृ्षरोपण अ	भियान व्यव�स्थित ग�र्ने

थप जानकारीको ला�गि

हप्ता अ&घि 	के ग.र्ने

७२ हप्ता

५२ हप्ता

३२ हप्ता

१८ हप्ता

१२ हप्ता

४ हप्ता

एक हप्ता

वकृ्षरोपणको 

अ&घिल्लो _दिन

वकृ्षरोपण


ग.र्ने _दिन

समन्वय स�मि�तिको �निधो ग¡र्नेप्रजा�ति र �बिरुवाको सखं्या �नि�श्चित ग¡र्ने वकृ्षरोपणको समयमा �बिरुवा र 

उपकरण ढुवानी ग¡र्ने योजना बनाउनये|दि आवश्यक परमेा खxर्च तथा कोषको व्यवस्था ग¡र्ने ।

सब ैस्वयसंवेकहरू, स्थानीय समदुाय सदस्यहरू, स्थानीय सरकार, र सब ैसहयोगीहरू स|हित पाहनुाहरूलाई 

वकृ्षरोपण ग¡र्ने |दिन �नि�श्चित ग¡र्ने  उपकरणहरू जम्मा ग¡र्ने खाडलहरुको दरुी �नि¶र्धारण गरी सखु्खा समयमा 

खाडलहरु खनरे केही |दिन प»छि प¡ुर्ने । �विरुवा रोप्न यो काम २ हप्ता अघि प�नि ग¡र्न स³किन्छ । गण्यमान्य 

व्यक्तिहरूलाई आमÝन्त्रित ग¡Ñर्नुहोस ्र वकृ्षरोपण ग¡र्ने सही �मि�ति, समय र स्थान स»ूचित ग¡र्ने ।

स्वयसंवेक र स्थानीय नतेाहरूको ए³किन ग¡र्ने�बिरुवा र सवारी साधनको �निधो ग¡र्नेवकृ्षरोपणमा र ढुवानी तथा 

वकृ्षरोपण स्थल तयारी अनगुमन ग¡र्न वन प्रा�वि	धिकको सलंग्नता रहकेो नरहकेो �नि�श्चित ग¡र्ने । वन 

प्रा�वि	धिकको सलंग्नता हनु नसकेमा वकै ल्पिक व्यवस्था गणुस्तरमा ह्रास नआउन ेग�रि ग¡र्ने ।

वकृ्षरोपण स्थल भ्रमण ग¡र्नेख�नि सकेर परुकेा खाडलको स्थानहरुको अनगुमन ग¡र्नेरुख  / �बिरुवा ड�ेलिभरी 

तथा ढुवानी ग¡र्ने समय तथा �विरुवाहरु बझु्न े�जिम्मवेारी कसको हो य|दि वकृ्षरोपणको अघिल्लो |दिन खाडल 

खन्न ुपरमेा खाडल खन्न ेऔजार र अन्य उपकरण व्यवस्था ग¡र्ने ।

वकृ्षरोपण स्थलमा चाँड ैपग्न ेतथा वकृ्षरोपणको लागि प¤ूर्बतयारी चरणमा ग�रिन ेका¡र्य र सामग्रीहरु परुा भएको 

ए³किन ग¡र्ने दªर्ता ग¡र्ने तथा स्वागत ग¡र्ने जलपानको व्यवस्था ग¡र्ने हो भन ेत्यसको व्यवस्थापन ग¡र्नेस्वयसंवेक 

स|हित सब ैसहभागीहरूको नाम दªर्ता ग¡र्नेआवश्यक परमेा मञ्च तयार ग¡र्ने। स�जिलोका लागि यसलाई खलुा 

स्थानमा प्राकृ�तिक रूपमा आयो�जित  ग¡र्न सझुाव |दिइन्छ�विशषे अ�ति	थिहरू र सबलैाई स्वागत ग¡र्नेवकृ्षरोपण 

त�रिकाको प्रदxर्शनखन्न,े रोप्न ेर छापो |दिनपेानी हाल्नसेमापन मन्तव्यद�ैनिक सरुक्षा र हरेचाहको लागि  

सयंोजकहरूलाई �जिम्मवेारी हस्तान्तरण ग¡र्नेवकृ्षरोपण स्थलबाट  प्लाÝस्टिकको अवशषेहरू सफा ग¡र्ने र 

पनुःप्रयोग ग¡र्न प्रबन्ध ग¡र्ने ।

ठूलो अ	भियानको लागि योजना बनाउन ेर प�रियोजना तयारी चक्रमा बजटे समावशे ग¡र्ने ।

योजना बनाउन सरुु ग¡र्ने र टोली बनाउन ेसम्बÝन्धित का¡र्यालयहरू (वन तथा भ ूसरंक्षण �विभाग, बबरमहल) 

वा �जिल्ला तहका का¡र्यालयहरू जस्त ै³डि	भिजन वन का¡र्यालयहरू, जलाधार  व्यवस्थापन का¡र्यालयहरू, र 

अन्य सम्बÝन्धित का¡र्यालयहरूसगँ परामxर्श ग¡र्ने ।

|दिन चयन ग¡र्नेआयोजक खोज्न ेवकृ्षरोपण स्थल छनोट ग¡र्ने�बिरुवाको आकार  छनोट ग¡र्ने    �बिरुवाको सखं्या 

�नि¶र्धारण ग¡र्नेबजटे �नि¶र्धारण ग¡र्नेसहयोगीहरू / प्रायोजकहरूको लागि सरुु ग¡र्ने ।

प्रजा�तिहरू छान्नहुोस ्र अÝन्तिम रूप |दिन�ेबिरुवा अ¦र्डर वा बकु ग¡र्नेवकृ्षरोपण स्थल �नि�श्चित ग¡र्नेवकृ्षरोपण स्थल 

भ्रमण ग¡र्नेसमन्वय स�मि�ति गठन ग¡र्ने�जिम्मदेारी र भ�ूमिका �नि¶र्धा�रित ग¡र्नेस्वयसंवेकहरूको घोषणा ग¡र्ने तथा 

आह्वान ग¡र्ने सहयोगका लागि स्थानीय वन प्रा�वि	धिकहरूसगँ परामxर्श ग¡र्ने तथा सम्बÝन्धित �विज्ञहरुसगँ 

प्रा�वि	धिक पक्षको जानकारी �लिन े।




