
ह�रित गाउँ - सहर
प्रभावकारी वकृ्षरोपण मार्गद�र्शन



सहरीकरण यसरी हुँद ैजान ेहो भन ेसन ्२०३० सम्ममा _विश्वको सहरी जनसखं्या झण्ड ैपाँच 

अरब पग्न ेछ । सन ्२०५० सम्म हरके तीन जनामध्य ेदईु जना सहरमा बसोबास गpर्ने छन ्। 


सयंकु्त राष्ट्र सङ्घका अनसुार सन ्१९७५ सम्म ससंारमा चार वटा मात्र धरे ैठूला सहर (एक 

करोडभन्दा बढी जनसखं्या भएका सहर)  थिए । त्यो सखं्या बढरे अ�हिल े३३ वटा पगुकेा 


छन ्। यसरी न ैबढ्द ैगएमा आउन ेदशकसम्ममा (सन ्२०३०) _विश्वमा ४३ वटा ठूला सहर हनु े

छन।् 



यसको मतलव हरके दश जनामध्य ेअ�हिल ेपाँच जना सहरमा बस्छन ्। एक दशक भित्र ै१० 

जनामध्य ेसात जना सहरी बा;सिन्दा हनुछेन ्। यसरी सहरी जनसखं्या बढ्दा मा_निस मात्र 

बढ्न ेहोइन, उसको लाWगि आवश्यक बासस्थान खोजीको ;सिल;सिलामा न;जिकैको प्राकृ_तिक 

वन जङ्गल मा;सिन ेग?र्छ । यसको ;सिधा असर शदु्ध पानी, सफा हावा र प्राकृ_तिक खान�पिनको 

उपलब्धतामा पAर्दछ ।



जनघनत्व बढसेगँ ैस्वस्थ खानकेुरा, शदु्ध पानी, श्वास फेpर्ने हावा, बसोबास क्षते्र आ�दिमा पpर्ने 

दवाबल ेप्राकृ_तिक स्रोतको _विनास हनु थाल्छ । बढ्दो सहरीकरण र यसल ेल्याउन े

समस्याहरूमा समयम ैब्यवस्थापन गpर्न स�किएन भन ेप्राकृ_तिक स्रोतहरूको अ धिक दोहन 

मानव जा_तिकै लाWगि प्रत्यतु्पादक हनुसक्छ ।



जनसखं्या बढ्न ुभनकेो प्रदषुण प_नि बढ्न ुहो । सहरी प्रदषुणलाई घटाउन ससंारभर न ैह!रित 

सहरीकरणको प!रिकल्पना ग!रिएको छ । सहरको वरपर ह!रियालीका लाWगि बोट_विरुवा 

लगाउन ुर सहरलाई बस्न योग्य बनाउन ुन ैह!रित सहरीकरणको उद्दशे्य हो ।



बढ्दो सहरीकरणसगँ ैबनाइएका ठूला भवनहरूल ेसहरमा सानो खलुा क्षते्र पाउन प_नि 

क�ठिन हनु्छ । त्यही सानो क्षते्रलाई उ�चित त!रिकाल ेव्यबस्थापन गpर्न मानव उपयोगी वनस्प_ति 

प्रजा_तिको छनौट गpwर्नुपpर्ने हनु्छ । सहरको आवश्यकता र वनस्प_ति प्रजा_तिको छनौटको

ह�रित गाउ ँ- सहर 



तादम्यता न�मिलमेा रुख �बिरुवाको वwृद्धि �विकास, उPचित सरंक्षण तथा सहरी हKरियाली 

प्रव;र्द्धनको उद्दशे्य परुा हनु सक्दनै ।



सहरमा उपलब्ध हनु सक्न ेखलुा ठाउँको प<हिचान गरी सोही प्रकृ�तिको वनस्प�तिलाई हyुर्कन े

मौका <दिन ुप0र्छ । घर नiजिकको करसेाबारी, सडकका �किनारा, नदी �किनारा, मठ म@न्दिर, 

उद्यान तथा पाyर्क जस्ता धा�bर्मिक स्थलहरू, खले मदैान, ठूला ठूला होटलहरू, स्कल,


�विश्व�विद्यालय, अध्ययन केन्द्रहरू, कलजे, मनोरञ्जन उद्यानहरू, ध्यान केन्द्रहरू आ<दि सहरमा 

हनु सक्न ेसम्भा�वित खलुा ठाँउहरू हनु ्।



नपेालका सहरहरूमा बढ्द ैगएको वाय ुप्रदषुण �नियन्त्रणका ला�गि हKरित सहरको पKरिकल्पना 

साकार पा��र्नु प�र्ने हनु्छ । सहरको सानो ठाउँमा वनस्प�तिको उपयकु्त प्रजा�ति छानरे रोप्न र 

हyुर्काउन स�किएमा सौन्द+र्यता समते <दिन्छ । प्राकृ�तिक वातावरणको आनन्द <दिन्छ । प्रदषुण 

घटाउन प�नि सहयोगी हनु्छ । यसरी सहरमा लगाइन ेवनस्प�तिहरूको मखु्य उद्दशे्य हKरियाली 

कायम ग��र्नु हो । तापक्रमसगँ ैवाय ुप्रदषुण घटाउन ुप�नि हो ।



वनस्प�तिल ेचराचरुूङ्गी, �किराफट्याङ्ग्रालगायत जीवजन्तलुाई वासस्थान प�नि प्रदान ग0र्छ । 

यसका ला�गि सहरी क्षते्रका ला�गि उपयकु्त वनस्प�ति प्रजा�ति छनौट द�ेखि वकृ्षरोपण र सरंक्षण 

सम्मका सब ैचरणहरूमा चनाखोप=ूर्ण ख्याल ग��र्नुप�र्ने हनु्छ । अन्यथा वकृ्षरोपणपPछि पछुताउन ु

प�र्ने हनु्छ । त्यसको पनुः व्यवस्थापन तथा सरंक्षणमा धरे ैस्रोतको खcर्च हनु जान्छ ।




“वकृ्षरोपणको गणुस्तर अ5भिव7ृद्धि गAर्न यस मा-र्गद�र्शनल ेमद्दत 

पग्न ेछ । प्रा�वि5धिक तथा वकृ्षरोपणमा रु�चि राख्न ेव्य�क्ति, समदुाय 

र ससं्थाका ला�गि उपयोगी सन्दIर्भ सामग्रीका रूपमा वकृ्षरोपण 

मा-र्गद�र्शन रहकेो छ । �विभागल ेस्था�निय पा�लिकाहरूको 

सहका8र्यमा ग:रिराखकेो सहरी वन का8र्यक्रमलाई थप 

प्रभावकारी बनाउन यसल ेसहयोग पग्न े�विश्वास �लिएको छु ।” 

“वातावरण र जलवाय ुप:रिव]र्तन �विरुद्ध का8र्य गAर्नका ला�गि 

सबभैन्दा सरल त:रिकामध्य ेवकृ्षरोपण एक हो । एउटा यस्तो 


�क्रियाकलाप जनु सब ैउमरे समहूका ला�गि पहुँचयोग्य छ । हामी 

आशा गlर्दछौं �कि यस मा-र्गद�र्शन/टूल�किटल ेनपेालमा सम्बद्ध 

सबलैाई वकृ्षरोपण का8र्यक्रममा प्र�वि5धिक ज्ञान र प्रोत्साहन 

प्रदान गAर्ने छ । साथ ैबलेायतमा सम्पन्न भएको जलवाय ु

प:रिव]र्तन सम्बन्धी सयंकु्त राष्ट्र सङ्घीय प्रारुप महास¹न्धिको पक्ष 

राष्ट्रहरूको २६ औ ँसम्मलेन ( Conference of Parties–

COP) प�छि नपेालल ेगरकेो प्र�तिवद्धता परूा गAर्न सहयोग 

प8ुर्याउन ेहाम्रो अ5भियानको एक Áहिस्सा बन्न ेछ । ”

शाåहिदा म्याकडाउगल


रा�ãष्ट्रिय �निlर्देशक


�ब्रि�टिश काउÊन्सिल, नपेाल

मन बहादरु खड्का


महा�निlर्देशक


वन तथा भ-ूसरंक्षण �विभाग, बबरमहल, काठमाडौ 

मन्तव्य



सहरी क्षते्रमा प्रभावकारी वकृ्षरोपणका ला�गि वकृ्षरोपण माxर्गदsर्शन एक nविlधि र bदिशाnनि6र्देशन 

हो । वन तथा भ–ूसरंक्षण nविभाग र काठमाडौँ[स्थित nब्रिiटिस दतूावासको सहयोगमा nब्रिiटिस 

काउQन्सिलको जलवाय ुप�रिव$र्तन सम्बन्धी सयंकु्त राष्ट्र सङ्घीय प्रारुप महासFन्धिको पक्ष 

राष्ट्रहरूको २६ औ ँसम्मलेन (Conference of Parties–COP) रोड टू कोप २६ अlभियान 

अन्तxर्गत स्टोरी साइकलको सयंकु्त प्रयासमा सो माxर्गदsर्शन तयार पा�रिएको हो । 



यस माxर्गदsर्शनल ेवकृ्षरोपण स्थलको छनोट गoर्न, nनिजी उद्यान, सडक र नदी iकिनारा वा 

सामदुा�यिक एव ंसाHर्वजnनिक क्षते्रमा प्रभावकारी ढङ्गल ेवकृ्षरोपण गoर्न सहयोग पTुर्याउन ेछ । 

यसल ेतीन अलग–अलग धरातलीय भौगो�लिक स्वरूपलाई समटे्न ेपTर्यावरणीय क्षते्रहरू


bहिमाल, मध्य पहाड र समतल तराई क्षते्रमा अव[स्थित सहरका ला�गि उपयकु्त 


nविरुवाहरूको nविवरण उपलब्ध गराउँदछ ।   



यसमा न�र्सरीहरू र nबिरुवा nवितरण सवेा प्रदायकहरूको जानकारी समावशे ग�रिएको छ । 

सहरी प�रिवशेमा वकृ्षरोपण काTर्यक्रम वा अlभियानको ढाँचा (iडिजाइन) nविकास र nवितरण


nविस्ततृ रूपमा bदिइएको छ । अन्त्यमा, nविlभिन्न iक्रियाकलापहरू ग6र्दा उत्सGर्जन भएको 

काvर्बनलाई ‘अफसटे’ गणना गoर्न मद्दतको ला�गि काvर्बन अवशोषण गणना गoर्ने साधारण नमनूा 

रा�खिएको छ । यसल ेवकृ्षरोपणक$र्ताहरूलाई सहयोग पग्न ेअपके्षा ग�रिएको छ । 

वकृ्षरोपण टलू�किट 

थप जानकारीको ला�गि 
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�बिरुवा प_ूर्ण आकारमा ह�ुर्काउन र लाभ उठाउन आफू बस्न ेस्थानको भौगो,लिक बनोट तथा 

हावापानीको आधारमा उपयकु्त �बिरुवाहरू छनौट गcर्न आवश्यक छ । स&र्वप्रथम तीन 

पtर्यावरणीय क्षते्रहरू तराई, मध्य पहाड र उच्च 2हिमालमा वकृ्षरोपणको ला/गि सबभैन्दा 

उपयकु्त प्रजा�तिका �बिरुवाहरूको सचूी छनौट गरी पत्ता लगाउन ुप"र्दछ । 



उचाइमा व्यापक �भिन्नता, 2हिमाली भ–ूदृश्य, हावापानीमा �वि�विधता र सम्बद्ध जलवाय ु

पwरिवMर्तनका कारण ज�ैविक �वि�विधतामा नपेाल धनी छ । उचाइ र भगूोल वनस्प�ति 

प्रजा�तिहरूको सम�ृद्धि र उपलब्धताका ला/गि मखु्य �नि5र्धारकहरू हनु ्। भौगो,लिक 2हिसाबल े

नपेाल तराई  र ,शिवा,लिक  (प्रायः १,००० �मिटर भन्दा तल), मध्य पहाडहरू (१,००० द�ेखि 

३,००० �मिटर), र अग्ला पहाड र 2हिमालहरू (३,००० �मिटर मा�थि) मा �विभा,जित छ । एउटा 

भौगो,लिक क्षते्रमा राम्ररी बढ्न ेवनस्प�ति अ�र्को भौगो,लिक क्षते्रमा राम्रोसगँ बढ्न सक्दनै । 

उदाहरणको ला/गि, राजवकृ्ष तराईमा राम्ररी बढ्छ तर काठमाडौँमा सहज रुपल ेव�ृद्धि हनु 

सक्दनै । 3किन3कि राजवकृ्षलाई ह�ुर्कन काठमाडौँमा उपयकु्त वातावरण �मिल्दनै । 



त्यसलै े�बिरुवा छनौटको प2हिलो मापदण्ड ज�मिनको उचाइ  र भौगो,लिक बनोट बनाइएको 


छ। हामील े�बिरुवाहरूको एक सचूी तयार गरकेा छौं, जनु खास भौगो,लिक क्षते्रको रथैान े


हनु ्। रथैान ेप्रजा�तिहरूका अ�तिwरिक्त केही गरै–रथैान ेप्रजा�तिहरू छन ्। जनु प्रजा�ति सहरी 

सडक 3किनार र सहरी पा�र्कहरूमा ब�zर्षाैद�ेखि ह3ु�र्किएर   स्थानीय हावापानीमा राम्ररी अनकुू,लित 

भसैकेका छन ्। त्यस्ता केही प्रजा�तिहरू प�नि सचूीमा समावसे गwरिएको छ । हामीले


�विशषेगरी रथैान ेप्रजा�तिहरू न ैरोपण गcर्नका ला/गि सझुाव 2दिएका छौँ ।  


नपेालमा सहरी वकृ्षरोपणका ला�गि  उपयकु्त प्रजा§तिका  

बाटे§बिरुवाहरू

थप जानकारीको ला/गि 

०१



दोस्रो मापदण्डमा सहरी वकृ्षरोपणका ला`गि छा8निएका 8बिरुवाका प्रजा8तिहरू हeेर्दा प8नि 

सौन्दRर्ययकु्त तथा शोभायमान हनु ुआवश्यक छ, । अHर्थात,् आक�र्षक फूल हनुपुeर्दछ र लामो 

समयसम्म फुल्न ेहनुपुeर्दछ । यसको अलावा सदाबहार तथा फूलहरु प8नि धरे ैलामो 

अव�धिसम्म बोटमा न ैर�हिरहन ेसाथ ैहावापानी अनकुूल हनु ेप्रजा8तिहरूलाई स
ूचिमा समावसे 

गSरिएको छ । 



तसे्रो मापदण्ड 8बिरुवाको आकार हो । सडक �किनारा वा सडक बीचको खलुा भागमा या 

साNर्वज8निक उद्यानमा कस्ता 8बिरुवाहरू रो�पिन ुपeर्दछ भन्न ेआधारमा प्रजा8तिहरू चयन गCGर्नुप9र्छ । 

सडक बीचमा रोप्नको ला`गि चयन गSरिएका 8बिरुवाहरू धरे ैअग्ला हनु ुहुँदनै । झाडीको रुपमा 

फैलन ेप8नि हनु ुहुँदनै । सडक �किनारामा लगाइन े8बिरुवा अग्ला र सSुरिला हनु सक्छन ्। त्यस्त,ै 

साNर्वज8निक उद्यानमा कुन ैप8नि आकारको शोभायमान रथैान े8बिरुवाहरू ह?ुर्काउन स�किन्छ ।
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तपाईंल ेआफ्नो वरपर æबिरुवाहरू रोप्न ेæनिÃर्णय गÐÍर्नु भएको छ भन ेउपयकु्त æबिरुवाहरू फेला 

पाÐÍर्नु एउटा क±ठिन काÚर्य हनु सक्छ ।  तपाईं स�जिलसैगँ æनिजी र सरकारी न®र्सरीबाट कसरी


æबिरुवा प्राप्त गÐर्न सक्नहुनु्छ भन्न ेबार ेक्रमबद्ध रूपमा यहाँ सचुी तयार गÀरिएको छ ।  



हामी �बिरुवा कहाँबाट पाउन सक्छौँ ?


tनिम्न tनिकायहरूबाट tबिरुवा प्राप्त गEर्न सWकिन्छ । कtतिपय tनिकायबाट tनिःशलु्क र केही 

साधारणतया tनिम्न tनिकायहरुबाट शलु्क tतिररे पtनि tबिरुवा cलिनपुEर्ने हनु्छ ।



१. वन तथा वातावरण सम्बद्ध �निकायहरू


काठमाडौं उपत्यकामç

9 वन tबिउ प्रयोगशाला तथा भण्डारण केन्द्र, हात्तीसार, काठमाडौँ `

9 Wडि5भिजन वन काpर्यालय काठमाडौं–हात्तीसार, लcलितपरु–गोदावरी, भक्तपरु 

(पपे्सीकोलाबाट सानो:ठिमी जाँदा मनोहरा पलु पार गरपे�छि दा:हिन ेघमु्तीमा) `

9 भ−ूतथा जलाधार व्यवस्थापन काpर्यालय, हात्तीवन, लcलितपरु ।


नोटः नeर्सरीहरू tतिनका काpर्यालय अन्तIर्गत tवि5भिन्न स्थानहरूमा रहकेा हनु सक्दछन ्।



काठमाडौं उपत्यका बा�हिg

� राष्ट्रपæति चरु ेतराई मधसे सरंक्षण æविकास सæमिæतिको क्लस्टर अ
फिसहरू सलकपरु, 

मोरङ (प्रदशे १), भरतपरु (
डि�भिजन वन काÚर्यालय पÀरिसर बसनेी न�जिकै, बागमती 

प्रदशे), बटुवल, नयागाँउ (लÆुम्बिनी प्रदशे) र लम्की, कैलाली (सदुरुप�श्चिम प्रदशे) ।

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

थप जानकारीको ला"गि 
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� वन ¥बिउ प्रयोगशाला तथा भण्डारण केन्द्रहरु, ¥बिराटनगर, पोखरा तथा नपेालगञ्ज `

� ७७ वट ै�जिल्लाका Xडिyभिजन वन का&र्यालयहरू र सब–Xडिyभिजन वन का&र्यालयहरू `

� बहृत जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र उदयपरु गाइघाट, पोखरा पाNर्दी, जाजरकोट र बतैडी `

� जलाधार स्रोत व्यवस्थापन केन्द्र, कुलखेानी, माw¡र्खु, मकवानपरु ।



प्रदशे तहको भ–ूसरंक्षण व्यवस्थापन का1र्यालयहf

� 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, ल�ुम्बिनी प्रदशे: 

दाङ, पाल्पा, अEर्घाखाँची तथा रोल्पा; सदुरू प�श्चिम प्रदशे: डडलेधरुा र डोटी; कsर्णाली 

प्रदशे: सwुर्खेत र जमु्ला) `

� वन ¥विज्ञान अध्ययन ससं्थान, Xत्रिभवुन ¥विश्व¥विद्यालय, पोखरा र हटेौंडा `

� वनस्प¥ति अनसुन्धान केन्द्रहरू-इलाम र माइपोखरी (इलाम); धनषुाधाम (धनषुा); हटेौंडा, 

दामन र Xटिस्टङु (मकवानपरु); कपरुकोट (सल्यान); नपेालगञ्ज  र ढकेरी  (बाँके); 

धनगढी (कैलाली); खलगंा (जमु्ला) र ¥विश्व शा�न्ति पा�र्क, पोखरा (कास्की) `

� वन पदैावार ¥विकास स¥मि¥ति सागरनाथ (स�र्लाही) र केरखा (झापा) ।



२. कृUषि तथा पशपुन्छी Sविकास एव ंसवेा का1र्यालयहf

� कृXषि अनसुन्धान केन्द्रहरू, बागवानी केन्द्रहरू, कृXषि ज्ञान केन्द्रहरू (¥विशषे गरी 

बागवानी ¥बिरुवा) र पश ुअस्पताल र पश ुसवेा केन्द्रहरू (जहाँ ¥बिशषेगरी पश ुआहाराका 

ला�गि डालघेाँसका ¥बिरुवा उत्पादन गªर्ने तथा ¥वितरण गªर्ने का&र्यक्रम रहकेो हनु्छ ) ।
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३. �निजी नUर्सरीहरूल ेशलु्क fलिएर �विरुवाहरू उपलब्ध गराउन सक्नछेन ्।



कुन प्रजा�तिहरू उपलब्ध छन ्v

� सम्ब\न्धित काhर्यालय तथा काhर्यक्रमहरूको आधारमा न�र्सरीमा उत्पाAदित lबिरुवा


lवितरणका ला:गि उपलब्ध हनु ेग}र्दछन ्.

� सामान्यतया, वन तथा वातावरणीय क्षत्रगत काhर्यालयहरूबाट, वन, डालघेाँस र सौन्दhर्य 

वा सजावटको lबिरुवाहरू उपलब्ध हनु्छन ्.

� यसबाहके, यस प्रकारको lबिरुवाहरू lनिजी वन धनीहरु, lविशषे समहू वा ल-क्षित 

गlतिlविPधिहरूको ला:गि lबिरुवा हoुर्काउन वा lवितरण ग¬र्न काhर्यक्रम स्वीकृत गरकेो भएमा 

फलफूल वा बागवानी lविशषे lबिरुवाहरू पlनि उपलब्ध हनु सक्छन ्.

� कृ|षि ज्ञान केन्द्रहरू तथा काhर्यालयहरू र बागवानी केन्द्रहरू सAहित अनसुन्धान 

केन्द्रहरूल ेफलफूलका lबिरुवाहरू lवितरण ग}र्दछन ्र पश ुअस्पताल तथा पश ुसवेा


lविज्ञ केन्द्रहरूल ेडालघेाँस प्रजाlतिहरू lवितरण ग¬र्न सक्छन ्।



हामील ेक�तिवटा �बिरुवाहरू पाउछँौंv

� यो व्य:क्ति एव ंससं्थाद्वारा प्रस्ताlवित वकृ्षरोपण र मागको उद्दशे्यमा lनि�र्भर ग}र्दछ .

� lबिरुवाको सखं्या उनीहरूको प्रस्ताlवित योजना अनसुार lनिKर्धारण ग
रिन्छ । यAदि  ठोस 

प्रमाण र lबिरुवा रोप्न ेयोजनासAहित अनरुोध ग
रिएमा धरे ैसखं्यामा र चाहकेो प्रजाlतिहरू 

उपलब्ध भएसम्म प्राप्त हनु सक्नछे .

� सामान्यतया, प्रत्यके व्य:क्तिल े१० द�ेखि २० lबिरुवाहरू प्राप्त ग2र्छन ्वा केही


-जिल्लाहरूमा उनीहरूल ेआवदेन गर ेबढीमा ५० वटासम्म lबिरुवाहरू प्राप्त ग¬र्न 

सक्नछेन ्.

� तर यो सखं्या समदुाय वा सङ्Aठित ससं्थाहरूको हकमा उपयकु्त योजना पशे गरमेा 

बढ्न सक्नछे ।
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अग्ला, मध्यम र होचो  कस्ता प्रकारका �बिरुवाहरू उपलब्ध छन ्J

E अ�धिकांश zबिरुवाहरू ३० दfेखि ५० सMेन्टिzमिटर अग्ला हनु्छन ्³

E zविशषे उद्दशे्यका लाKगि केही न�र्सरीहरूमा अग्ला zबिरुवाहरू हनु सक्छन,् बह–ुवGर्षीय 

भzनिन ेदईु -फिटभन्दा अग्ला ती zबिरुवाहरूलाई  प्रायः सहरी क्षते्रमा रो-पिन ेग&रिएको छ । 

यस प्रकारका zबिरुवाहरू zविशषे वकृ्षरोपण का0र्यक्रमको लाKगि zविशषे अनरुोधमा उपलब्ध 

हनुछेन ्³

E यस बाहके, तराईमा र केही न�र्सरीमा कलमी  (Cutting)  र जरा (Root Shoot 

cutting) भएको zबिरुवा zवितरणको लाKगि उपलब्ध हनुछेन ्। तराईमा, �सिसौ र -टिक 

प्रजाzतिका zबिरुवा यस zवि�धिबाट उत्पादन गOर्ने गरकेो पाइन्छ ³

E सहरी क्षते्रमा दईु वा तीन -फिट अग्लो ठूला zबिरुवाहरू रोप्न �सिफा&रिस ग&रिन्छ ³

E zविशषे उद्दशे्यको लाKगि का0र्यालयको स्वीकृत का0र्यक्रम अन्त?र्गत र सहरी वकृ्षरोपणको 

लाKगि अग्ला zबिरुवाहरू र न�र्सरीहरूमा ह}ुर्केका एक वGर्षभन्दा बढी अव�धिका zबिरुवाहरू 

उपलब्ध गराउन ेग&रिएको छ । 



कुन उद्दशे्यका ला�गि हामी �बिरुवा पाउछँौं ?


zबिरुवाहरू zनिम्न उद्दशे्यका लाKगि zवितरण ग&रिन्छ । ©

E घर, भवन तथा बसोबास गOर्ने प&रिसर व&रिपरी सौन्द0र्ययकु्त वनस्पzति वा वकृ्षवा-टिकाल े

सजावट गOर्न ³

E का0र्यालय प&रिसर र का0र्यालयका जग्गाहरूमा zविरुवाहरू रोप्नको लाKगि तथा zवि�भिन्न 

उत्सवका �दिनहरू र समारोहहरू मनाउन ³

E का0र्यालय र साqर्वजzनिक ससं्थानहरूको प&रिसर सजाउन र व&रिप&रि ह&रियाली कायम 


राख्न ³

E zनिजी वकृ्षरोपण मा�र्फत zनिजी जग्गाको उत्पादकत्व बढाउन ³

E सहरी सडकहरू, राजमा?र्गहरू र नहरहरूस�हित उद्यानहरू लगायतका सहरी जग्गा 

सनु्दर तथा ह&रियाली बनाउन ।
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Ð क्ष¾तिग्रस्त भ¾ूमि, नदी ºकिनारा, कब�ुलियती वन, सामदुा यिक वन  र अन्य सा�र्वज¾निक 

जग्गा जस्ता ¾वि�भिन्न खलुा ठाउँहरूको पनुस्र्थापना ग¶र्न ।



के हामी सरकारी न�र्सरीबाट धरे ैÏबिरुवा vलिन सक्छौं ²

) सामदुा/यिक वन लगायत अन्य वनका स्वीकृत का£र्यक्रमहरूका  ला/गि ससं्था र 

का£र्यालयहरूको वकृ्षरोपण योजना अनसुार Dबिरुवाहरू उपलब्ध ग®र्न सÄकिन्छ तर Dबिरुवा 

उत्पादन ग®र्ने का£र्यालयलाई समयम ैस7ूचित ग®�र्नुप®र्ने हनु्छ ।



के हामी Ïनिजी वकृ्षरोपणको ला¹गि Ïबिरुवाहरू पाउछँौं²

) Dनिजी वन धनीलाई का£र्यालयको न�र्सरीमा उत्पा&दित Dबिरुवाहरूको सखं्याको अनपुातमा 

मात्र Dबिरुवा उपलब्ध गराउन ेग"रिएको छ 5

) य&दि धरे ैDबिरुवाहरू चा&हिएमा Dनिजी वन धनील ेप&हिल ेन ै वकृ्षरोपण योजना तयार गरी


Dविरुवा माग ग®�र्नु प;र्दछ । Õ

) Dनिजी वन धनीहरूको का£र्ययोजना अनरुुप Dविरुवाहरू उपलब्ध गराउनको ला/गि सक्दो 

सहयोग वन का£र्यालयहरूल ेग®र्ने गरकेो पाइन्छ ।



हामील ेÏबिरुवाको ला¹गि कÏति शलु्क Ïति¨�र्नु पkर्छ?Ô

) सामान्यतया, वन तथा वातावरण सम्बद्ध सरकारी Dनिकायहरूद्वारा Dबिरुवाहरू Dनिःशलु्क


Dवितरण ग"रिन्छ । यद्यÄपि, केही Dनिकायहरूल ेशलु्क पDनि लिन्छन ्5

) Äडि
भिजन वन का£र्यालयहरू र सम्बÊन्धित सब–Äडि
भिजन वन का£र्यालयहरूद्वारा Dबिरुवा


Dनिःशलु्क उपलब्ध गराउँद ैआएको छ 5

) यद्यÄपि, Äकिसानहरूल ेDविशषे का£र्यक्रमको ला/गि अनमुो&दित का£र्यक्रममा धरे ैDबिरुवाहरु र 

कुन ैDविशषे प्रजाDतिहरू आवश्यक भएमा Dबिरुवाको ला/गि लगानी ग®�र्नुप®र्ने हनुसक्छ । 

यसको DनिÂर्धारण त्यस्ता Äकिसानहरूल ेसम्बÊन्धित वन का£र्यालयहरूमा सम्पxर्क गररे 

सचूनाहरू उपलब्ध हनु सक्दछन ्।  
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÷ वनस्पØति काùर्यालयहरू (Plant Resources Offices) द्वारा Øवित4रित केही


Øबिरुवाहरू स–शलु्क पØनि छन ्। सम्बeन्धित काùर्यालयहरूमा सम्प'र्क गररे यस बारमेा 

बझु्न ुपêर्नेछ ।



हामील ेका�र्यालयमा õबिरुवाहरूको ला�गि कõति समय अगाडी अनरुोध गïÁर्नु पÕर्छ}

y सामान्यतया, अbधिकांश सरकारी वन नsर्सरीहरुमा ५० भन्दा कम @बिरुवाहरू वा २० द3ेखि 

५०  @बिरुवाहरूका  ला{गि तत्काल अनरुोध गXर्न स²किनछे /

y @निजी वन धनीहरूल े@विशषे उद्दशे्यका ला{गि कुन ैजग्गा तथा भभूागमा वकृ्षरोपण गX0र्नु 

परमेा, एक आb(र्थिक वmर्ष अगा²डि न ैयोजनाका साथ सम्ब न्धित वन काfर्यालयमा @निवदेन 

पशे ग�रिएमा लक्ष्य अनरुुप @बिरुवा उपलब्ध हनु ेस@ुनि�श्चित गXर्ने प@नि ग�रिएको छ । यसको 

स@ुनि�श्चितताको ला{गि सम्ब न्धित काfर्यालयमा सम्प_र्क गX0र्नु प8र्दछ । ¸

y @बिरुवा @वितरणको समय तथा �दिनहरू सामान्यतया  मनसनुको आरम्भ पश्चात 

काfर्यालयहरूद्वारा @नि³र्धा�रित ग�रिन्छ /

y @वितरण अवbधि माग र आप@ूiर्ति प्रणाली र प्रजा@ति छनौटमा @निBर्भर ग8र्दछ । तराईका केही


�जिल्लाहरूमा, क�हिलकेाहीँ @बिरुवाको माग बमो�जिम उत्पादन हनु नसक्दा एक हप्ताको 

ला{गि मात्र @बिरुवा @वितरणको व्यवस्था ग�रिन्छ /

y अbधिकांश �जिल्लाहरूमा @बिरुवाको @वितरण असारको दोस्रो हप्ताद3ेखि साउन 

मसान्तसम्म (नsर्सरीमा @बिरुवाको उपलब्धता अनसुार) गXर्ने ग�रिएको छ । केही 

नsर्सरीहरूल ेसब ैमौसममा @बिरुवाहरू राख्छन ्र सरुक्षा एव ंरखेदखेको स@ुनि�श्चितता 

भएमा थोर ैसङ्ख्यामा वmर्षैभरी @बिरुवाहरू @वितरण ग8र्दछन ्/

y केही काfर्यालयहरूल े@बिरुवा @वितरण ग�रिन ेहप्ता वा �दिनहरू  एफएम र स्थानीय सञ्चार 

माध्यमबाट साZर्वज@निक सचूना प्रसारण गXर्ने गरकेो पाइन्छ ।



õबिरुवा �लिन हामील ेकुन कागजातहरू पशे गïÁर्नुप�र्दछ }

y आवदेनको नमनुा वन काfर्यालयबाट प्राप्त गXर्न स²किन्छ ।  
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] क[हिलकेाहीँ काfर्यालयबाट आवदेनमा १० रुपयैाँको हलुाक �टिकट टाँस्न अनरुोध 


ग�रिन्छ k

] :बिरुवा माग ग�रिएको स्थान, ठेगाना र क्षते्र आवदेनमा खलुाएको हनु ुप5र्छ k

] य[दि व्यJक्ति :विशषेल ेधरे ै:बिरुवाहरू लगाउनको (सामान्यतया ५० भन्दा बढी र 

क[हिलकेाहीँ २५ भन्दा बढीको लाJगि प:नि यो काfर्यालय अनसुार प:नि फरक फरक प:नि 

हनु सक्दछ) लाJगि आवदेन [दिएको भएमा आवदेनको साथमा नाग�रिकताको प्र:ति&लि�पि र 

वकृ्षरोपण गQर्ने स्थलको जग्गाधनी प�ुर्जाको प्र:ति&लिपी बझुाउन ुप5र्छ । यस्तो माग गQर्ने 

कागजातहरू काfर्यालय अनसुार फरक फरक हनु सक्दछन ्।W

] काfर्यालयल ेप:नि माग फाराम भQOर्नु आवश्यक हनु्छ, :विशषेगरी काfर्यालय स्टोरमा दा�खिल 

:बिरुवाका लाJगि k

] य[दि आवदेन व्यJक्तिगत भएमा सम्पDर्क नम्बर स[हित हस्ताक्षर गQOर्नु प5र्छ र य[दि आवदेन 

ससं्थाबाट आएको भएमा ससं्थाको लटेर प्याडमा आ�धिका�रिक छापस[हित आवदेन गQOर्नु 

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

वकृ्षरोपण स्थल छनौट

\ उपयकु्त प्रजाfतिहरू नपेालका तीन पqर्यावरणीय भौगोUलिक क्षते्रहरू जस्त ैतराई,


UशिवाUलिक र Bभित्री मधसे, मध्य पहाड र मध्य–उपत्यका एंव उच्च [हिमाली क्षते्र कहाँ हो 

सो को आधारमा छनौट गRPर्नुपRर्नेछ 7

\ प्रजाfतिहरू स्थानीय गणु, स्थानीय हावापानी, उचाइ, अवस्था र Bभिरालोपना, औसत वDर्षा 

आदीको आधारमा उपयकु्त हनुपु(र्दछ । b

\ सामान्यतया, कस्तो खालका स्थलहरू उपलब्ध छन ्जस्त ैBभिरालो, Uसिम र अन्य 

प्रकारका भ–ूभागहरूको वास्तfविक स्थल fविशषेताहरू प[हिचान गrरिन ुप(र्दछ ।

fबिरुवा रोप्न ुसामान्य जस्तो लाग्न सक्छ तर केही प्रªक्रियाहरू छन ्जनु तपाईंल ेछुटाउन 

सक्नहुनु्छ । तलको मा¯र्गद¢र्शनल ेसही तrरिकाल ेfबिरुवा रोप्न ेसम्प�ूर्ण प्रªक्रियाहरू बार ेजानकारी 

[दिन्छ । प्रªक्रिया सरुु गRPर्नु अ×घि, जfमिन वा स्थानमा fबिरुवाहरू छनौट गRर्ने, खrरिद गRर्ने, र रोप्न 

सरुु गRPर्नु अ×घि fबिरुवा रोप्नकुो उद्दशे्य स्पष्ट हनु ुआवश्यक छ । fबिरुवा रोप्नकुो फाईदा र लाभ


fविश्लषेण गRPर्नु प(र्दछ । के उद्दशे्यबाट वकृ्षरोपण गRर्ने हो ? जस्तःै सहरी वन हrरियाली गराउन े

उद्दशे्य, व्यावसा×यिक उद्दशे्य, सांस्कfतिक उद्दशे्य र अन्य उद्दशे्यका ला×गि भन्न ेस्पष्ट हनु ुप(र्दछ । 

उद्दशे्य अनसुार प्रजाfतिहरू भौगोUलिक प्रकृfति एव ंभौगोUलिक अव�स्थिfतिको आधारमा चयन 

गrरिन ुप(र्दछ । य[दि तपाईंको क्षते्र वrरिपrरिको वातावरण तथा भौगोUलिक भ–ूधरातलमा हनुे


fबिरुवाहरूको fविवरणहरूको बारमेा थप जान्न चाहनहुनु्छ भन,े तल स्क्यान गRPर्नुहोस ्। 

थप जानकारीको ला×गि 
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प्रजा�ति छनौट

? स्थानीय/रथैान ेप्रजा\तिहरूलाई वकृ्षरोपणको लाJगि प्राथ\मिकता @दिनपुoर्दछ; सम्भव 

भएसम्म स्थानीय/रथैान ेप्रजा\तिहरू छनौट गgjर्नुपgर्नेछ जसमा \मिचाहा र रोग वा %किराको 

खतरा हनु ेछनै । स्थानीय प्रजा\तिहरूमा रोग र %किराको हमलाप्र\ति (छिटो अनकुूलन हनु ेर 

प्र\तिरोध क्षमता हनु्छ )

? जलवाय ुप�रिव�र्तनको असर कम गgर्न र अनकुूल गgर्न रथैान ेप्रजा\तिहरू वकृ्षरोपणका 

लाJगि उपयकु्त मा\निन्छ )

? गणुस्तरीय \बिरुवाको उत्पादनको लाJगि उपयकु्त माउ रुख ( राम्रो अवस्था र आकारका


\बिउ उत्पादन गgर्ने रुखहरू) बाट \बिउ सङ्कलन गgjर्नुपoर्दछ । रुख राम्ररी बढ्नको लाJगि \बिउ 

सबभैन्दा महत्त्वपHूर्ण कारक तत्व हो )

? \बिरुवा उत्पादन गgjर्नुभन्दा प@हिल ेन ैसङ्क^लित \बिउको प्रकृ\ति अनसुार उ(चित \बिउ प्रशोधन, 

भण्डारण र पOूर्व–उपचार \वि
धिका लाJगि सावधानी अपनाउन ुपoर्दछ ।

? \बिरुवाहरूको बृ̄द्धि \विकास र अनकुूलनका लाJगि माटो सबभैन्दा महत्त्वपHूर्ण हनु्छ; 

त्यसकारण, वकृ्षरोपण स्थलको माटोको %पिएच मान (अम्लीय वा क्षारीय) जस्ता गणुहरू 

प@हिचान ग�रिन ुपoर्दछ । नपेाल सरकारबाट तयार ग�रिएको माटोको नक्सालाई आधार


^लिन स%किन्छ )

? वकृ्षरोपण गgjर्नु अगाव ैवकृ्षरोपण स्थलको बटु्यान र झाडी हटाएर सफा गgjर्नुप{र्छ । य@दि 

आवश्यक भएमा छकेबारको प्रबन्ध ग�रिन ुप{र्छ ।

Fबिरुवा उत्पादन र छनौ8

? न'र्सरीमा पोलीब्याग वा नाङ्गो जरा वा कलमी \वि
भिन्न त�रिकाबाट \विरुवाहरू उत्पादन गgर्ने 

ग�रिन्छ )

? पो^लिब्यागको आकार न'र्सरीमा \बिरुवा रहन ेअव
धिको आधारमा चयन ग�रिन ुप{र्छ; जस्त ै

३×७ इन्च र ४×७  इन्च आकारको पोली  ब्याग एक व�र्षभन्दा कम अव
धिको लाJगि  र
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५×८, १०×१०, १०×१२ वा १२×१२ इन्च एक वFर्षभन्दा बढी अवZधिको ला�गि उपयोग ग��र्नु 

पEर्दछ S

P कलमी ग$रिएका र जरा तथा  टुप्पो काWटिएका (Root and shoot cutting)


#बिरुवा ]सिध ैन�र्सरी ब्याडमा हnुर्काउन सWकिन्छ S

P गणुस्तरीय #बिरुवा उत्पादनको ला�गि #निय#मित ]सिचँाइ, गोडमले, छहारीको व्यवस्था, 

जरा–छाँटकाँट र #बिरुवाहरू समय समयमा स्थानान्तरण गरी ब]लियो बनाउन ुआवश्यक 

छ S

P बकृ्षारोपण पpूर्व न�र्सरीमा रहकेा #बिरुवाहरूको प�हिल ेन ैछनौट ग��र्नुपEर्दछ अन्यथा बाँकी 

रहकेा #बिरुवाहरूको गणुस्तर र स्वस्थ प्रकृ#ति राम्रो नहनु सक्छ S

P सामान्य बकृ्षारोपणहरूमा एक Wफिट अग्ला #बिरुवाहरू लगाइन्छन ्। यद्यWपि, सहरमा र 

सडक Wकिनारामा तीन Wफिट वा तीन Wफिटभन्दा अग्ला #बिरुवा रोप्न ]सिफा$रिस ग$रिएको 


छ S

P सहरमा वकृ्षरोपण ग�र्न #बिरुवा उपलब्ध ग�र्नको ला�गि अग्लो वा बह–ुवFर्षे #बिरुवा उत्पादन 

ग�र्न एकद�ेखि तीन वFर्ष लाग्छ । उच्च पहाडी भगेमा क�हिलकेाहीँ न�र्सरीमा तीन वFर्षभन्दा 

बढी राख्न ुप�र्ने हनु सक्छ । दईु हजार #मिटर उचाइभन्दा माZथिका उच्च पहाड तथा �हिमाली 

क्षते्रमा #बिरुवाको उपयकु्त साइजका ला�गि धरे ैवFर्ष राख्न ुप�र्ने हनु्छ ।
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वकृ्षरोपण स्थलको तयारy

n स्थानीय रूपमा उपलब्ध उपकरणहरू जस्त ैकुटा,े कोदालो, गैँची, बले्चा र अन्य खन्ती वा 

खाडल खन्न ( प्वाकल प,नि भन्न ेग%रिन्छ) वकृ्षरोपण स्थलको तयारीको ला.गि प्रयोग गhर्न 

स�किन्छ �

n आध,ुनिक उपकरणहरू जस्त ैखाडल खन्न ेम/ेशिनहरू प,नि प्रयोग गhर्न स�किन्छ �

n सामान्यतया, नपेालमा खाडल वकृ्षरोपण गhHर्नुभन्दा पlहिल ेन ैखन्न ेग%रिन्छ । पlहिल ेखाडल 

खनरे राख्दा  ,बिरुवाको जरा पlहिल ेन ैनरम भइसकेको माटोमा स/जिलोसगँ सम्प:र्कमा 

रहन सक्छ । , ,विशषेगरी कडा �कि/सिमका माटोमा ,बिरुवा रोप्न ुअगा�डि माटो नरम हनु ु

आवश्यक छ । यसरी पlहिलने ैखाडल खन्दा ,बिरुवा रो�पिसकेपछि धरे ैसमयसम्म


,बिरुवाको व%रिप%रि झारपात उम्रन प,नि पाउँदनै �

n खाडल खन्न ेयोजना वकृ्षरोपण गhHर्नुभन्दा क%रिब १५ lदिन अ.घि गhHर्नुप�र्छ । कlहिलकेाहीँ 

खाडल खन्न ेकाम एक वा दईु lदिन अ.घि प,नि हनु सक्छ । यसको ,नि�र्धारण उपलब्ध 

कामदारहरू, स्थान तथा कामको मात्रामा प,नि भर पNर्दछ ।t

n क�म्तिमा एक हप्ता भन्दा बढीको फरकमा वकृ्षरोपण गhर्नको ला.गि खाल्डाहरू  तयार 

पाhर्न /सिफा%रिस ग%रिन्छ। यसल े वकृ्षरोपण स्थलहरूलाई  अनगुमन र सधुार गhर्न  एव ं

अन्य व्यवस्थापन गhर्नका ला.गि सहायता ग�र्छ ।

बले्चागैँची खन्ती
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खाडलको ( आकार प्रकार ) र खाडल बीचको दरु�

� खाडलको आकार सहरी क्षते्रहरूमा सामान्य आकारभन्दा फरक हनु सक्छ । Eकिनभन े

फुटपाथ र सडक Eकिनारामा Hबिरुवाको प्रकार र ब�ृद्धि अनसुार ग्रटे प्रयोग गSVर्नुप9र्दछ, जनु 

नपेालको सहरहरूमा ज्याद ैनगण्यरुपमा प्रयोग गIरिएको छ । जहाँ प्रयोगमा रहकेो छ 

त्यसको पHनि Eडिजाइन ज्याद ैकमजोर र दीगो मत्री रहकेो छनै w

� वकृ्षरोपण स्थलको तयारी प#छि, प्रजाHतिको प्रकृHति र Hबिरुवाको ब�ृद्धि अनसुार मजबतुी र 

वकृ्षरोपणको प्रकारस�हित सकेसम्म शोभा �दिन ेगरी बराबर दरुीमा हार Hमिलाएर Hबिरुवा 

रोप्नपु�र्छ । तथाEपि, लामो दरुीसम्ममा न ैएकै प्रजाHतिको Hबिरुवा पHनि रोप्न ुहुँदनै । Eकिनकी 

जHैविक HविHविधतालाई पHनि ध्यान �दिन ुप9र्दछ । साधारणतया कुन ैक्षते्रमा कुन ैHविशषे 

प्रजाHतिको अनपुात २० प्रHतिशतभन्दा बढी गराउन ुहुँदनै w

� दरुी कHति राख्न ेभन्न ेवकृ्षरोपणको उद्दशे्यमा Hनि�र्भर ग9र्दछ । जस्तःै य�दि हामील ेचाँडो बढ्न े

प्रजाHतिको व्यवसा�यिक उत्पादन गSVर्नुपरमेा दरुी सामान्यभन्दा न�जिक हनुपु9र्दछ w

� सामान्यया २.५x२.५ Hमिटरको दरुीलाई प्राथHमिकता �दिइन्छ । तर सहरमा वा सडकहरुमा 

तीन Hमिटरद�ेखि पाँच Hमिटरसम्म पHनि राख्न सEकिन्छ । अझ सहरमा भवनहरूबाट


Hविरुवाहरू टाढा न ैरोप्न ुप9र्दछ Eकिनकी यसको जराल ेघर तथा भवनको पqर्खाल र 

जगलाई न ैभत्काउन ेतथा नोक्सान गSर्न सक्न ेहनु्छ । सामान्यतया रुखको हाँगाको 

फैलावट जHतिसम्म त्यसको जरा फै�लिन ेग9र्दछ w

� य�दि Hबिरुवाको मजबतुी धरे ैहनु्छ तथा झाँ�गिन ेप्रकृHतिको छ भन ेदरुी सामान्यभन्दा धरे ै

हनुपु9र्दछ । दरुीको HनिCर्धारण Hबिरुवा बढरे रुख हुँदा कHति अग्लो हनु्छ तथा कHतिको 

हाँगाHविगँाहरू झा�ङ्गिन ेग9र्दछ त्यसल ेHनिCर्धारण ग9र्दछ । यसको HनिCर्धारणको ला�गि जानकार 

Hविज्ञ वन प्राHवि�धिकको सहयोग �लिन ुप9र्दछ । �

� दरुी �सिधा हनु ेगरी पङ्Hतिबद्ध हनुपु�र्छ ।
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न�र्सरीबाट वकृ्षरोपण स्थलमा �बिरुवा ढुवान|

w पोdलि�थिन व्यागमा उमाtरिएको वा साtरिएको �बिरुवा, हाँगा�विगँाबाट उमाtरिएको �बिरुवा, 

माटोरuहित जरा मात्र भएको �बिरुवा, कलमी �बिरुवा न ैप्रमखु प्रकारका �विरुवाहरु हनु ्�

w वकृ्षरोपण ग�र्नको लाQगि नpर्सरीमा न ै�बिरुवा छुट्ट्याउन ुप(र्दछ र कDम्तिमा दईुद~ेखि uदिनभन्दा 

पuहिलदे~ेखि �निय�मित पानी हाल्न ुप+र्छ �

w यuदि पोdलिब्यागको �बिरुवा रोप्न ुछ भन,े प्रत्यके पोdलिब्याग च्या�तिएको वा फुटकेो छ Nकि 

भनरे �निरीक्षण ग�jर्नु प(र्दछ �

w रोपीन ेप्रत्यके �बिरुवा स्वस्थ र राम्रो आकारको हनु ुप(र्दछ । �विरुवाहरु ह(ेर्दा न ैथाहा 


हनु्छ ।�

w ढुवानीको साधनमा �बिरुवा राख्न ेर ~झिक्न ेबलेामा सावधानी अपनाउन ुप(र्दछ �

w जuहिल ेप�नि �बिरुवाको सट्टा पोdलिब्यागहरूमा न ैहातल ेसमाउन ुप(र्दछ । ठूलो साइजको 

पोdलिव्याग रहकेो छ भन ेदबु ैहातल े�बिरुवाहरु समाउन ुप(र्दछ । क�तिपयल े�बिरुवाको 

काण्ड तथा डाँठमा समाएर यता उता गरकेो द~ेखिन्छ यो �नितान्त राम्रो �वि�धि होइन । �

w नpर्सरीद~ेखि वकृ्षरोपण स्थलसम्म �बिरुवा ढुवानी सवारी साधन वा मा�निस (डोको) द्वारा 

ग�र्न सNकिन्छ । यuदि डोको प्रयोग गtरिएमा समान आधार बनाउन डोकोको तल्लो भागमा 

पराल वा पराल जस्त ैकुन ैनरम वस्त ुराख्न सNकिन्छ । �

w सहरहरूमा जीप, ट्रयाक्टर, तराई तथा �भित्री मधशेमा कत ैगोरु गाडाहरूमा �बिरुवाहरू 

ढुवानी ग�र्न प्रयोग गtरिन्छ, यसरी ढुवानी ग(र्दा �बिरुवाहरू उ�चित आकारका ट्रमा राख्नपु+र्छ 

(३०x४५ समेी) । (ठूलो आकारको हनु सक्छ) । आजकाल अन्य प्रकारका ट्रहरू 

तरकारी र Nकिराना पसलहरूमा प�नि उपलब्ध छन ्। तरकारीहरू ढुवानी ग�र्ने ट्र 

वाकसहरू प�नि प्रयोग ग�र्न सNकिन्छ �

w �बिरुवाहरू ढुवानी ग�jर्नु अQघि पानी हाल्न ुप+र्छ र �विरुवा ढुवानी गtरिरहकेो सवारी 

साधनको ग�ति कम हनुपु+र्छ अन्यथा �बिरुवाहरू ढुवानीको समयमा सकु्नछेन ्। सम्भव 

भएसम्म नागबलेी र कच्ची सडकद~ेखि बच्न ुप(र्दछ अन्यथा सवारीसाधन थNZर्किनबाट
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 ४५ स े�मि 

३० स े�मि

जो"गिन ुपLर्छ । धरे ैहावा लागमेा Bविरुवाहरूको 8चिस्यान सकुेर मZर्ने डर हनु्छ । अत: लामो 

दरुीमा Bविरुवा ढुवानी ग)र्दा ठाँउ ठाँउमा सवारी साधनहरु रोकेर पाBनि .सिञ्चन ग)र्दै ढुवानी 

गZ\र्नु प)र्दछ ।S

! न4र्सरीद ेखि वकृ्षरोपण स्थलसम्म Bबिरुवा ढुवानी ग)र्दा, सवारीसाधनमा राख्दा, झा)र्दा र 

वकृ्षरोपण स्थलमा राख्दा  Bबिशषे सावधानी अपनाउन ुप)र्दछ I

! पो.लिब्यागको माटो कडा  हनु ुहुँदनै र  BनियBमित रूपमा पानी हाल्न ुपLर्छ I

! Bबिरुवा सरु.क्षित तवरल ेछाँयामा राख्न ुप)र्दछ र सम्भव भएसम्म  समतल भBूमिमा ठाडो 

पाररे राख्नपु)र्दछ।

वकृ्षरोप¸

! Bबिरुवा ढुवानीप8छि सकेसम्म चाँडो रोप्नहुोस ्। ढुवानी र वकृ्षरोपण बीचको समय धरे ैहनु ु

हुँदनै I

! Bबिरुवा (पो.लिब्यागहरू/कलमी वा ठूलो आकारको Bबिरुवाको झोलाहरू) खाडल छउेमा 

ठाडो पाररे राख्न ुप)र्दछ I

! रोप्न ेBवि~धि Bबिरुवाको प्रकारमा Bनिwर्भर ग)र्दछ । जस्तःै पो.लिब्याग वा पो.लिपटको Bबिरुवा वा 

रुट सटु क{टिङ ग�रिएको Bबिरुवा वा माटो रÀहित जरा भएको Bबिरुवा वा कलमी Bबिरुवा I

! यÀदि पो.लिपट Bबिरुवाहरू पÀहिल ेन ैखनरे परुकेो खाडलमा रोप्नपुZर्ने भएमा पÀहिलो चरणमा 

पो.लिपट बराबर पÀहिल ेभरकेो खाडलमा सानो प्वाल बनाउन कुटो प्रयोग गZ\र्नु पLर्छ । 

माटोमा Bबिरुवा रोप्न पÇर्याप्त हनु ेगरी वा अ.लि गÀहिरो गरी ठाँउ बनाउन ुप)र्दछ । त्यसप8छि 

घBुम्रिएको जरा हटाउन पो.लिव्यागको पीँधबाट दईु स�ेन्टिBमिटर का{टिन्छ । पो.लिव्यागलाई 

खोलरे प्वाकलमा रा खिन्छ ता{कि जरा खाडलको सतहमा होस ्। यÀदि प्वाकल धरे ैगÀहिरो 

नभएमा यसलाई गÀहिरो पाZ\र्नु पLर्छ । यÀदि धरे ैगÀहिरो भएमा यसलाई अ.लिकBति माटो हालरे 

प�ुरिÀदिनपुLर्छ I

! Bबिरुवा रहकेो पो.लिव्याग एउटा धा�रिलो चक्क वा ब्लडे प्रयोग गररे काट्नपुLर्छ ।
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 ४५ स े�मि 

३० स े�मि

4 ¨बिरुवाको जराको व�रिप�रि माटोलाई असर नपरोस भनी ¨विशषे ध्यान mदिदँ ै¨बिरुवाबाट 

पोAलिब्याग हटाइन्छ ¡

4 ¨बिरुवालाई ठाडो पाररे राyखिन्छ । त्यसपZछि यसको व�रिप�रि अAलिअAलि ग�र्दै माटो 


भ�रिन्छ । प्रत्यके पटक माटो राखपेZछि ¨बिरुवाको व�रिप�रि औलंाल ेTथिZचिmदिनपुXर्छ ¡

4 जब प्वाकल प?ूर्ण रूपमा भ�रिन्छ, परू ै¨बिरुवालाई खट्टाल ेव�रिप�रि खाँदरे अझ मजबतु 

पाररे TथिZचिmदिनपुXर्छ ¡

4 ¨बिरुवा रोप्न ेकाUर्य सम्पन्न भएपZछि ¨बिरुवाको व�रिप�रिको माटोलाई वरपरको भ–ूसतह 

भन्दा थोर ैअग्लो पा�Pर्नुपXर्छ । वcर्षाको समयमा ¨बिरुवाको वरपर अनावश्यक पानी नरहोस ्

र ¨बिरुवा हातल े¨बिस्तार ैतानरे सा�र्न असम्भव होस ्। ¨निम्न Aलिyखित महत्त्वप?ूर्ण बुँदालाई 

ध्यान mदिन ुप�र्दछ ¡

4 पोAलिव्याग हटाउन ुपXर्छ ¡

4 ¨बिरुवाको व�रिप�रि माटोको AसिAलिन्डर यथावत हनु ुप�र्दछ ¡

4 ¨बिरुवाको जरा माटोसगँ एउट ैसतहमा हनुपु�र्दछ, ¨निश्चय न ैउच्च हनु ुहुँदनै । ¥

4 ¨बिरुवा रोhपिसकेपZछि जमीनमा ~स्थिर हनुपुXर्छ ¡

4 अग्ला ¨बिरुवाहरू Aसिधा ठाडो पा�र्न डोरी सmहितको एउटा लट्ठील ेटकेो mदिनपुXर्छ । ¥

4 वकृ्षरोपणपZछि प्ला स्टिकका झोलाहरू पनुः प्रयोगका ला�गि सङ्कलन र व्यवस्थापन 

ग�Pर्नु प�र्दछ । अQर्थात, वातावरण सरंक्षणका ला�गि सावधानीप�ूर्वक व्यव~स्थित ग�रिन ु

पXर्छ ।



�बिरुवाको सरंक्षण एव ंहरेचा�

4 वकृ्षरोपण स्थलको ¨विशषेताहरू र वकृ्षरोपणको मौसमको आधारमा  Aसिचँाइ सु̈विधा 

उपलब्ध हनुपुXर्छ । ¨निय¨मित पानी हाल्न ुपXर्छ ¡

4 मनसनुमा पानी हाल्न ुप�र्दैन । मनसनु प�ूर्व र मनसनुपZछि पानी तथा Aसिचँाइको 

व्यवस्थापन सगँ ैवकृ्षरोपण ग�रिन ुपXर्छ ।
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/ वकृ्षरोपण स्थल चरन र आगलागीबाट प�ूर्णरुपमा जोगाउनपु?र्छ v

/ aनियaमित रूपमा गोडमले गfरिन ुप[र्दछ v

/ सहरी क्षते्रमा aनियaमित रूपल ेमलजल गरी रो(पिएका aबिरुवाहरूको aनियaमित हरेचाह 

अaति आवश्यक छ v

/ कामको पात्रो तयार गmpर्नु प[र्दछ । यसलाई हरेचाह योजना पaनि भaनिन्छ v

/ मनसनुमा वकृ्षरोपण गरकेो एक वा दईु मxहिनाप+छि पोषण प्रaतिस्प%र्धा कम गmर्न aबिरुवाको 

वfरिपfरि गोडमले आवश्यक छ v

/ कxहिलकेाहीँ aबिरुवा वfरिपfरिका अनावश्यक बोटaबिरुवाहरूल ेबाधा पdुर्याउन सक्छन ्। 

त्यसलै ेजाडो मौसम सरुु हनुभुन्दा अ�घि गोडमले गmpर्नुप?र्छ । सखु्खा मौसम र जाडो 

मौसममा +चिसोको प्रभावबाट बचाउन र +चिस्यान कायम राख्न गोडमले गmpर्नु हुँदनै । j

/ वन वा वनस्पaति उद्यानका प्राaविधिकसगँ पराम�र्श �लिएर माघ फागनु मxहिनामा सकुेका, 

अस्वस्थ, कमजोर हाँगाaबिगँा हटाउन,े माघ फागनु मxहिनामा काँटछाँट गmर्ने काम उ+चित 

तfरिकाल ेगmpर्नुप[र्दछ v

/ सहरी क्षते्रमा aबिरुवाहरुलाई उ+चित तवरल ेकाँटछाँट गरी सजाउन ुप?र्छ र उ+चित ट्री गा\र्ड 

वा ट्री ग्रटेल ेaबिरुवाको सरंक्षण गmpर्नु प[र्दछ v

/ ट्री गा\र्ड  र ग्रटे यस्तो तfरिकाल ेaनिJर्माण गmpर्नुप[र्दछ जसल ेसहरमा पदैल यात्रलुाई xहिडँ्न 

स�जिलो बनाओस ्v

/ aबिरुवा बढ्न ेअवधिमा डाँठ र हाँगाको आकार अनसुार ग्रटे तयार गmpर्नु प[र्दछ v

/ aबिरुवा रोपकेो ठाउँमा माटो र अन्य सरंचनाहरूमा बाधा नपगुमेा र पदैल यात्र ुxहिडँ्न े

ठाउँमा ग्रटेहरू aनिJर्माण र जडान गfरिएमा सहरको सौन्दdर्यलाई कायम राख्न स(किन्छ ।  
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वकृ्षरोपण अ~भियान के उद्दशे्यको लाMगि हो त्यसको बारमेा अत्यन्त स्पष्ट हनु ुप6र्दछ । यसको 

लाMगि 0विशषे काwर्यदल तथा काwर्ययोजना तयार गररे  काwर्य ग�र्न सकेमा मात्र सफल हनु सक्न े

भएकोल े0निम्न बमो,जिमका काwर्यहरूको बारमेा जानकार भइ सञ्चालन ग�र्न सकेमा वकृ्षरोपण 

अ~भियान सफल हनुछे ।



१. उद्दYे

� शाkन्ति अ~भियान तथा वातावरण संरक्षणमा योगदान ग�र्न ।̂

� काFर्बन अवशोषण तथा 0विशषे काFर्बन अफसटे ग�र्न 1

� 0वि~भिन्न खा,लि भ-ूभाग र भ-ूपxरि~धि क्षते्र वा  सामदुाMयिक भ-ूभाग  वा  अन्य स्थलको  

सरंक्षणको लाMगि वा खा,लि क्ष0तिग्रस्त भ0ूमिलाइ पनुःस्थापना ग�र्न ।̂

� सहरी सनु्दरताका लाMगि  सडक &किनारामा  वा सडकको बीचमा वा पकेट क्षते्रमा  वा 

व्यMक्तिगत जग्गाको वxरिपxरि हxरियाली कायम ग�र्न ।̂

� 0विद्या;र्थी वा यवुालाई जागरुक वा ,शि,क्षित ग�र्न योगदान �दिन । ^

� अन्तVर्रा&4ष्ट्रिय वा रा&4ष्ट्रिय समारोह मनाउन 1

� जन्म�दिन वा  स्म0ृति �दिवस वा अन्य �दिनहरुको सम्झना आ�दि मनाउन 1

� दईु राष्ट्रहरू र दईु पाRर्टीहरू वा दईु सगंठनहरू वा दईु वा धरे ै0मित्रताको अवसरहरू बीच 

सम्बन्ध 0नि?र्माण ग�र्न 1

� कुन ैप0नि व्यMक्ति वा सगंठनहरूको लाMगि 0विशषे �दिन मनाउन 1

� यस्त ै0विशषे उद्दशे्यको लाMगि ।  

व्यव�स्थित वकृ्षरोपण अ�भियान
एक मा�र्गद�र्शन  

थप जानकारीको लाMगि 
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२. अ$भियान वा समारोहको स्त2

' अन्त9र्राWOष्ट्रिय वा राWOष्ट्रिय स्तरL

' क्षते्रीय स्तर वा प्रदशे स्त9

' Iजिल्ला / नगरपाIलिका / गाँउपाIलिका / �विद्यालय / ससं्थागG

' स्थानीय स्तर वा सामदुा�यिक स्तर वा ससं्थागत स्तर=

' सञ्जाल / व्यावसा�यिक स्त9

' व्य�क्तिगत वा घरले ुस्त9

' &दिवस तथा समारोह आदी 



कामको पात्रो र का?र्ययोजना तयार का?र्यान्वयन सहयोगी का?र्यताCलिका 





' योजना बनाउन सरुु ग�र्ने र टोली बनाउनLे

' सम्ब�न्धित का�र्यालयहरू (वन तथा भ ूसरंक्षण �विभाग, बबरमहल) वा Iजिल्ला तहका 

का�र्यालयहरू जस्त ैWडि`भिजन वन का�र्यालयहरू, जलाधार  व्यवस्थापन का�र्यालयहरू, र 

अन्य सम्ब�न्धित का�र्यालयहरूसगँ परामYर्श ग�र्ने

ठूलो अ`भियानको ला�गि योजना बनाउन ेर प¦रियोजना तयारी चक्रमा बजटे 

समावशे ग�र्ने

२०

हप्ता 

७२

हप्ता 
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| {दिन चयन गul

| आयोजक खोज्नrे

| वकृ्षरोपण स्थल छनौट गul

| Tबिरुवाको आकार  छनौट गuर्ने   r

| Tबिरुवाको सखं्या Tनिiर्धारण गul

| बजटे Tनिiर्धारण गul

| सहयोगीहरू / प्रायोजकहरूको ला�गि सरुु गul

| वकृ्षरोपण स्थल / अव8स्थिTति / स्वाTमित्वको आकलu

| Tनिरीक्षण गuर्ने (वकृ्षरोपण स्थल भ्रमण गuर्ने  र स्थानीय नतेाहरू र स्थानीय उत्सा{हित 

सम:र्थकहरूसगँ सम्पnर्क गuर्ने �

| वकृ्षरोपण अ�घि र प�छि कुन ैद्वन्द्व र स्वाTमित्वको  समस्या छनै भन्न ेसTुनि3श्चित गul

| स्माbर्ट फोन वा अन्य उपकरणहरुबाट वकृ्षरोपण स्थलको उचाइ नोट गuर्ने र फोटोहरू


�खिच्न`

| वकृ्षरोपण स्थलको /भिरालापना, स्वरूप, सम्भव भएमा माटोको प्रकार र वरपर पाईन े

सब ैप्रकारका वनस्पTति hटिपोट गul

| सडकद�ेखि वकृ्षरोपण स्थलसम्म Tबिरुवा ढुवानी गuर्ने तयारीको ला�गि वकृ्षरोपण 

स्थलसम्मको दरुी कTति छ अनमुान गuर्नेr

| नAर्सरीबाट वकृ्षारोपण स्थलको दरुी अनमुान गul

| Tबिरुवाहरूको वास्तTविक सखं्या अनमुान गuर्ने, (२.५x२.५ Tमिटर दरुी वा पङ्Tतिबद्धतामा 

रोप्दा एक हके्टर (लगभग २० रोपनी)  जTमिनमा १६०० बोटTबिरुवा हनुछेन ्। यसलै ेएक 

रोपनी जग्गाको ला�गि ८०  Tबिरुवा वा एक कट्ठा जTमिनमा ५० द�ेखि ७० Tबिरुवाहरू 

चा{हिन्छ ।

२१

हप्ता 
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P फल फल्न े प्रजा,तिहरूको हकमा ,विरुवा रापे्न ेदरुी वनजन्य प्रजा,ति  भन्दा धरे ैहनु 


सक्छ N

P वकृ्षारोपण ग�रिन ेप्रजा,तिहरूको नाम 'टिप्न9

P वन  प्रा,वि]धिकहरूसगँ पराम�र्श गरपे�छि सही प्रजा,तिहरूको नाम पत्ता लगाउन े (तपाईं 

नIजिकको सब-'डि]भिजन वन का�र्यालयका क@र्मचारीहरू वा 'डि]भिजन वन का�र्यालयहरू 

वा जलाधार व्यवस्थापन का�र्यालयहरू वा वनस्प,ति अनसुन्धान केन्द्रहरु वा सामदुा	यिक 

वनको न1र्सरीहरूमा  सम्पBर्क गZर्न सक्नहुनु्छ) । अन्य का�र्यालयहरु प,नि हनु सक्दछन ्।_

P यOदि स,ुविधा भएमा तपाईं ,निजी न1र्सरीमा पराम�र्श गZर्न सक्नहुनुछे ।










 




P का�र्यक्रम वा समारोह आयोजना गZर्न स,मि,ति गठन गZq

P का�र्यक्रम सम्पन्न गZर्नको ला	गि ख�र्च तथा कोषको  उपलब्धता र स्वयसंवेकहरुका े

सहयोग रहन ेस,ुनिIश्चित गZर्ने

२२

हप्ता 

१८

P प्रजा,तिहरू छान्न ेर अÖन्तिम रूप Oदिन9

P ,बिरुवा अäर्डर वा बकु गZq

P वकृ्षरोपण स्थल ,निIश्चित गZq

P वकृ्षरोपण स्थल भ्रमण गZq

P समन्वय स,मि,ति गठन गZq

P Iजिम्मदेारी र भ,ूमिका ,नि£र्धा�रित गZq

P स्वयसंवेकहरूको घोषणा गZर्ने तथा आह्वान गZर्ने_

P सहयोगका ला	गि स्थानीय वन प्रा,वि]धिकहरूसगँ पराम�र्श गZर्ने तथा सम्बÖन्धित


,विज्ञहरुसगँ प्रा,वि]धिक पक्षको जानकारी Iलिन े

हप्ता 

१२



. स्वयसंवेक र स्थानीय नतेाहरूको एKकिन ग*C

. �बिरुवा र सवारी साधनको �निधो ग*C

. वकृ्षरोपणमा 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 गणुस्तरमा ह्रास नआउन ेगNरि वकै�ल्पिक 

व्यवस्था ग*र्ने । 



वकृ्षरोपणको अ�घिल्लो �दि�

. वकृ्षरोपण स्थल भ्रमण ग*C

. खाडलको स्थानहरुको अनगुमन ग*र्ने

. सब ैस्वयसंवेकहरू, स्थानीय समदुाय सदस्यहरू, स्थानीय सरकार, र सब ैसहयोगीहरू 

सoहित पाहनुाहरूलाई वकृ्षरोपण ग*र्ने oदिन �नि:श्चित ग*र्ने  त्यसको सचूना ग*र्ने=

. उपकरणहरू जम्मा ग*C

. गण्यमान्य व्य\क्तिहरूलाई आम�न्त्रित ग*र्ने र वकृ्षरोपण ग*र्ने सही �मि�ति, समय र स्थान 

सYूचित ग*र्ने ( यसको ला\गि सामा:जिक सञ्चाल तथा सञ्चारका �वि भिन्न माध्यमहरु उपयोग 

ग*र्न सKकिन्छ ) । 

. अन्य ससं्थाहरूको ला\गि बोझ नबन्न स�ुनि:श्चित ग*C

. प्रजा�ति र �बिरुवाको सखं्या �नि:श्चित ग*र्ने=

. वकृ्षरोपणको समयमा �बिरुवा र उपकरण ढुवानी ग*र्ने योजना बनाउने

२३

हप्ता 

४

हप्ता 
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� रुख  / �बिरुवा ड�ेलिभरी तथा ढुवानी ग½र्ने समय तथा �विरुवाहरु बझु्न े�जिम्मवेारी कसको 

होÐ

� य�दि वकृ्षरोपणको अqघिल्लो �दिन खाडल खन्न ुपरमेा खाडल खन्न ेऔजार र अन्य उपकरण 

व्यवस्था ग½र्ने



वकृ्षरोपण स्थलको तयारीमा ध्यान %दिन ुपiर्ने का`र्यहरुÎ

� दÒर्ता, जलपानको लाqगि स्वयसंवेा  केन्द्र कहाँ स्थाXपित ग½र्ने �नि�र्णय ग½र्नेÐ

� पाX�र्किंग र शौचालयहरूको सकंेत राख्न:

� �बिरुवाहरू कहाँ पर्याउन ेहो सो को जानकारी न�र्सरीलाई �दिन:

� उपकरणहरू कहाँ ड�ेलिभर र भण्डारण गAरिन ेहो भनरे �निWर्धारण ग½¸

� खाडल खन्न े (क>म्तिमा ३० समेी चौडा र  ४५ समेी उचाइ) यो �बिरुवाको साइजमा �निÆर्भर 

गEर्दछ। य�दि फल फल्न ेरुख  रोप्न ुछ भन,े  ठूलो आकारको खाडल खन्न आवश्यक पEर्दछ 

जस्त ैक>म्तिमा ५०  समेी चौडा र ५०  समेी उचाइ र यसलाई एक �मिटर चौडा र एक


�मिटर उचाइको सम्म आवश्यकता प½र्न सक्दछ ।Ð

� मल र खाडल ठीकसगँ पङ्qक्तिबद्ध ग½र्ने  



वकृ्षरोपण गiर्ने %दिi

� �बिरुवा  र यसको प्रकारको सखं्या पत्ता लगाउन:

� वकृ्षरोपण स्थलमा चाँड ैपग्न ेतथा वकृ्षरोपणको लाqगि पÚूर्बतयारी चरणमा गAरिन ेकाvर्य र 

सामग्रीहरु परुा भएको एXकिन ग½र्ने । 



आगन्तकु व्यवस्थापनÎ

 द{र्ता ग¶र्ने तथा स्वागत ग¶र्नेË

 आमwन्त्रित व्य/क्तिको नाम �टिप्न े ।Ë

 प्रमखु अ�तिथि लगायत �विशषे अ�तिथिहरू र सबलैाई स्वागत ग¶र्ने ।Ë

 समारोह प्रकार धरे ैऔपचा8रिक वा अÕर्ध औपचा8रिक वा अनौपचा8रिक ग¶र्ने । 
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� प्रमखु अvतिcथि र उनको भvूमिका र अन्य आयोजकहरू vनि`श्चित गkर्ने (भvूमिका अनसुार


प7हिलो / दोस्रो / तसे्रो) ।r

� सहयोगीहरू / योगदानक\र्ता / प्रायोजकहरूको नाम Cटिप्न े ।r

� स्वयसंवेक स7हित सब ैसहभागीहरूको नाम द\र्ता गkर्ने । 



समारोह स्थल व्यवस्थापनo

� आवश्यक परमेा मञ्च तयार गkर्ने ।r

� स`जिलोका ला�गि यसलाई खलुा स्थानमा प्राकृvतिक रूपमा आयो`जित  गkर्न सझुाव 


7दिइन्छ ।r

� समारोहको ला�गि आवश्यक सामग्रीहरू का}र्यस्थलमा आएको नआएको यCकिन गkर्ने । 

सबलै े`जिम्मवेारी बहन गर ेनगरकेो vविषयमा यCकिन गkर्ने �

� आक2स्मिक व्यवस्थापनको ला�गि पvनि एCकिन गkर्ने ।r

� समारोहको पोस्टर / ब्यानर राख्न।ेr

� उदघाटन समारोह आयाजेना गkर्ने ।r

� साम7ूहिक फोटो `लिन े।r

� वकृ्षरोपण तPरिका प्रद	र्शनी: अलग स्थानमा।r

� वकृ्षरोपण गkर्ने तPरिका दखेाउन वा प्रद	र्शन गkर्ने जानकारी का�र्ड vवितरण गkर्ने ।r

� समापन मन्तव्य तथा धन्यवाद ज्ञापन  ।r

� उपकरणहरू जम्मा गkर्ने र सचूी बनाउन।ेr

� का}र्यक्रम स्थल सफा गkर्ने।r

� पनुः सबलैाइ धन्यवाद 7दिन नvबि:र्सन े। 



वकृ्षरोपण व्यवस्थापनo

� वकृ्षरोपण तPरिकाको प्रद	र्शन �

� खन्न,े रोप्न ेर छापो 7दिन े।
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� पानी हाल्न,े

� दWैनिक सरुक्षा र हरेचाहको लाgगि  सयंोजकहरूलाई �जिम्मवेारी हस्तान्तरण गtर्ने ,

� वकृ्षरोपण स्थलबाट  प्लाMस्टिकको अवशषेहरू सफा गtर्ने र पनुःप्रयोग गtर्न प्रबन्ध गtर्ने ,

� समापन ,

� समापन मन्तव्य ,

� जलपानको व्यवस्था गtर्ने हो भन ेत्यसको व्यवस्थापन ।



ज्याद ैमहत्वप'ूर्ण %विषयः यस्तो का�र्यक्रमहरु ग�र्दा झन बढी काRर्बन उत्सJर्जनको का�र्य भरैहकेो 

द6ेखिएकोल ेजलवाय ुप�रिव�र्तन अनकुूलका Bक्रियाकलापहरु जस्त ैसाइनबो�र्डहरु काठको 

तयार गtर्ने, स्वागत तथा सत्कारको लाgगि पाWनिका पलाMस्टिक बोतलहरु उपयोग सके सम्म 

कम गtर्ने वकै�ल्पिक व्यवस्था गtर्ने, खादाहरुको प्रयोग नगtर्ने, सवारी साधनहरुको पWनि ज्याद ै

कम प्रयोग गtर्ने आदी । 



सब ैBकि�सिमका समारोहहरु वातावरणमत्री तथा प्रकृ%तिमत्री बनाउन आबश्यक द6ेखिएको


छ । 



वकृ्षरोपण पश्चात जारी राख्न ुप�र्ने कामहरु�

) Wबिरुवामा पानी हाल्न े।�

) गोडमले गtर्ने र सकुेका, अस्वस्थ हाँगाWबिगँा हटाउन े। �

) मरकेो Wबिरुवा हटाएर अ{र्को रोप्न े।�

) अनगुमन जारी राख्न े।�

) सम्बMन्धित Wनिकायहरु, स्थानीय नगरपा�लिका तथा गाँउपा�लिकाहरु, वडाहरु सम्बMन्धित 

का�र्यालय तथा ससं्थालाई  प्रWतिवदेन गtर्ने । 

२६



k Ãविरुवा रो¨पिएको स्थलमा कÃति Ãविरुवा रो¨पिएको हो कुन कुन जातको Ãविरुवाहरु 

रो¨पियो कुन ैÃविशषे समारोह हो भन ेत्यसको नाम सvहित सकभर जलवायमुत्री त;रिकाल े

साइनवोSर्ड तयारी ग¯र्ने र राख्न े।¢

k वकृ्षरोपण र�जिष्टरहरु राख्न े। 



वकृ्षरोपणपuछि सरुक्षा उपायहy

k सरुक्षा उपायहरू र दी]र्घकाºलिन सरुक्षा तथा सरंक्षणका उपायहरू आकलन गÅर्ने तथा 

व्यवस्थापन गÅर्ने ।¢

k समारोह, सरुक्षा, र प्र=तिवदेन तयारी गÅर्न समग्र ºजिम्मवेारीको ला8गि ºजिम्मवेार एक 

स्थानीय व्य8क्ति प6हिचान गÅर्ने । 



प्रDतिवदेन र अनगुम.

k लगातार पानी हाल्न ेर रखेदखे योजना तयार गÅर्ने वा गरकेो योजना काeर्यान्वयन गÅर्ने 

काeर्ययोजना तयार गÅर्ने । �किरा र रोगका समस्याहरूको =विरूद्ध स्वस्थ =बिरुवा र 

सरुक्षाको प्रत्याभ=ूति गÅर्ने &

k सामान्यतया =बिरुवा बढ्न ेअव�धिमा चत्रदखेी आºश्विनसम्म प्र=ति हप्ता एक इन्च बराबर 

वªर्षा चा6हिन्छ। त्यसकारण, पानी उपलब्ध छ भन े=निय=मित पानी आवश्यक छ । य6दि 

वकृ्षरोपण समारोह र काeर्यक्रम सकु्खा र जाडो अव�धिमा आयोजना ग�रिएको भएमा 


=निय=मित रूपमा धरे ैपानी चा6हिन्छ &

k सकुेका, अस्वस्थ  र फैºलिएका हाँगाहरूलाई समयम ैहटाउन े। 



पनुःरोपण तथा हरेचाह �

k मल भनकेो रुखको खाना हो आवश्यक भएमा प्रयोग गÅ�र्नुप र्̀छ।=निय=मित ताºलिका बनाइ 

मल राख्न स�किन्छ तर धरे ै=विरुवाहरुमा मल राख्न आवश्यक प	र्दैन ।�

k दईु वªर्ष �भित्रमा १० प्र=तिशत =बिरुवा प्र=तिस्थापन गÅ�र्नु पÅर्ने हनुसक्छ । यो दर बढी प=नि हनु 

सक्दछ । 
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% ग)र्मीको अन्तमा �बिरुवाको अवस्था जाँच ग�र्ने  र शरद ऋतमुा  पनुरोपण योजना बनाउन$े

% अवस्था र हरेचाह योजनाको वा��र्षिक प्र�तिवदेन बनाउन।े  
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रुख वा (बिरुवा रो
पिसकेपXछि त्यो रुख ह�ुर्कद ैजान्छ । जब जब ठुलो हुँद ैजान्छ त्यसको 

काण्ड हाँगा पातहरू प(नि बढ्द ैजान्छ । जबसम्म रुखको व&ृद्धि भइरहन्छ तबसम्म काPर्बन प(नि 

स#ञ्चि(ति बढ्द ैजान्छ । (विश्वमा (विशषे गरी काPर्बन मापनका ला1गि इन्टरनशेनल प्यानल अफ 

जलवाय ुपZरिव-र्तनल ेमाQर्गद र्शन तयार गरकेो छ । तर दशेको हावापानी अनसुार एलोम
ेfट्रिक 

स(मिकरण तयार गरी नाप्न ेतZरिकाको ला1गि सतू्रहरू (निकालकेो खण्डमा यसको (विश्वस(नियता 

बढी हनु्छ । तर नपेालमा हालसम्म एलोम
ेfट्रिक स(मिकरण तयार गZरिएको छनै ।


 


जब रुखहरू बढ्द ैजान्छ त्यसल ेस#ञ्चित गjर्ने काPर्बन प(नि बढ्द ैजान्छ । तर यो बढ्न ेक्रम र 

पZरिमाण प्रत्यके प्रजा(ति, स्थानीय हावापानी तथा ह
ु�र्किन ेदरमा (नि�र्भर हनु्छ । रुखहरूको 

स्वभाव  अनसुार काPर्बनको स#ञ्चि(तिमा तल मा#थि पBर्दछ । साधारण तZरिकाबाट कुन ैप(नि 

रुखल ेक(ति काPर्बन स#ञ्चि(ति गjर्न सक्दछ आङ्कलन गjर्न स
किन्छ । यो तZरिकाहरू सब ैठाँउ


(विशषेमा लाग ुनहनु प(नि सक्दछ । यो शतप्र(तिशत सही नहनु सक्दछ तर मोटामोटी यसल े

न�जिकको आकँडा 4दिन्छ ।



साधारणतया कुन ैप(नि रुख रोपरे ह�ुर्कद ैजाँदा ज(मिन माथी र ज(मिन मनुी गररे रुखलाई दईु 

भागमा बाँड्न स
किन्छ । सPर्बप्रथम त्यो रुखको हZरियो तौल क(ति हनु्छ भनरे आङ्कलन गjoर्नु 

पBर्दछ । जनु हZरियो तौललाई सकुेको तौल (निकाल्न ुपBर्दछ । त्यो तौलको कZरिव ५० प्र(तिशत 

काPर्बन हो । (निम्न अनसुार गणना गjर्न स
किन्छ ।

थप जानकारीको ला1गि 

रुख रोपरे क�ति का~र्बन स{ञ्चित हनु्छ?
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क.     रुखको हUरियो तौल आकलन गªर्ने । (रुख नाप्न ेतUरिकाबाट ¼निकाल्न सकिन्छ ) । 



ख.   कूल हUरियो तौल के�जि = ज¼मिन माºथिको हUरियो तौल * १.२


रुखको जzमिन माwथिको ह�रियो तौलमा २० प्रzतिशत जोड्दा जzमिन मzुनिको का�र्बन समते


zनिकाल्न सZकिन्छ । 



ग. कूल सखु्खा तौल के�जि = कूल हUरियो तौल के�जि * ०.७२५ 


रुखको ह�रियो तौलमा क�रिब ७२.५ प्रzतिशत सखु्खा तौल हनु्छ । अतयब ह�रियो तौललाइ 

०.७२५ ल ेगणुन ग½rर्नु पbर्दछ ।



घ. कूल का¯र्बन के�जि = कूल सखु्खा तौल * ०.५० ( कूल सखु्खा तौलको ५० प्र¼तिशत ज¼ति 

तौल नटे का¯र्बन हो) ।



 एक के·जि का-र्बन बराबर क)ति का-र्बनडाइ अक्साइड CO2  हनु्छ ?


एक के�जि का�र्बन बराबर ३.६७ गणुा गरमेा का�र्बनडाइअक्साइड zनिकाल्न सZकिन्छ ।


जस्त ैकुन ैरुखको तौललाइ आधा मानरे zनिकालकेो तौल मानौ १००० के�जि भयो भन े१००० 

* ३.६७= ३६७० के�जि का�र्बनडाइ अक्साइड बराबर हनु्छ ।


 


हवाइजहाज चड्न ुभयो भन ेक)ति का-र्बन अफसटे ग*र्ने


तपाइल ेकुन ैहवाइजहाज चड्दा मानौ काठमाडौबाट �दिल्ली सम्म इकोनोमी व�र्गमा दइु त�र्फी 

यात्रा गbर्दा क�रिब ०.६८ टन का�र्बनडाइअक्साइड प्रzति व्यक्ती खपत हनु्छ । यसको यदी 

प्रकृzतिमा पनु स्थाZपित ग½र्न अफसटे ग½र्ने हो भन ेक�रिब ०.६८ टन का�र्बनडाइअक्साइड बराबर 

=  ०.६८ टन * ०.२७ = ०.१८३६ टन का�र्बन के�जिमा १८७ के�जि हनु्छ ।
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तपाइल ेकुन ैरुख रोप्न ुभयो र त्यसको सखु्खा तौल ज�मिन माथी र तलको गररे ३७४ के-जि 

भयो भन ेमात्र तपाइल ेकाठमाडौ दखेी 9दिल्ली एक पटक इकोनोमी व
र्गमा हवाइजहाज 

चढकेो का�र्बनडाइ अक्साइडको अफसटे ग/�र्नु हनु्छ ।
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गलुमोहर


राजवकृ्ष


छ�तिवन 


�निम


पा!रिजात  


कदम


पाखरुी


अमला 


सतेो �शि!रिष


�सिसौ


कुसमु

३२

तराई, /शिवा/लिक र 1भित्री मधशे



गलुमोहर 
Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf.


Flame tree / Flame of forest / Flamboyant Tree 

Fabaceae Family

गलुमोहर मडागास्करको सखु्खा पतझर वनको रथैान ेवनस्पOति हो 

तर यो वनस्पOति Oविश्वव्यापी रूपमा उष्ण एव ंउपोष्ण क्षते्रहरूमा 

लगाइएको छ। गलुमोहर वनमा लोपोन्मखु अवस्थामा छ, तर यो अन्य 

ठाउँमा व्यापक रूपमा खतेी ग]रिन्छ र ह=ुर्काइएको धरे ैठाउँहरूमा 

प्राकृOतिक माOनिन्छ । यो ससंारभर रो5पिएको छ। नपेालमा, यो तराई,


cशिवाcलिक, र दनू उपत्यकामा १००० Oमिटर उचाइ सम्ममा पाउन 

स5किन्छ ।

उपलब्धता
१००० �मिटर

उचाइ 
१० - १८ �मिटर

थप जानकारीको ला�गि 





राजवकृ्ष
Cassia fistula L.


Golden Shower Flower/Indian Laburnum

Fabaceae Family

राजवकृ्ष प{ूर्वी एlसिया र भारतीय उपमहाद्वीपमा पाइन्छ। यो प{ूर्वी 

अSफ्रिका सPहित अन्य उष्ण क्षते्रहरूमा अनकुूlलित गBरिएको छ । 

नपेालमा यो तराईद�ेखि १२०० �मिटरसम्मको उचाइमा पाइन्छ । 

उत्प7त्तिस्थल कम उचाइको सकु्खा अxर्ध–पतझर वन र खलुा वन एव ं

घाँस ेमदैान रहकेो हनु्छ ।



राजवकृ्ष खलु्ला वकृ्षछत्र भएको मझौला आकारको रूख हो र पतझर 

भएताप�नि यो कPहिल्य ैप,ूर्णतया पातरPहित हुँदनै। पातहरू �मि+श्रित र 

३०–६० सNेन्टि�मिटर लामो हनु्छन।् ती धरे ैठूला अण्डाकार आकारका 

४–६ जोडी पत्रहरूमा �विभाlजित हनु्छन ्।

थप जानकारीको ला�गि 

 उपलब्धता 
१२०० �मिटर

 उचाइ  
१० - १५ �मिटर





छ�तिवन
Alstonia scholaris (L.) R.Br.


Devil tree / Black board tree 

Apocynaceae Family

छuतिवन पeूर्वी ए>सियाको उष्ण क्षते्रहरू-चीन, भारतीय उपमहाद्वीप, 

म्यानमार, थाइल्याण्ड, कम्बोHडिया, लाओस, Cभियतनाम, मल>ेसिया, 

इन्डोन>ेसिया, Hफि>लिHपिन्सदkेखि अष्ट्र>लिया र सोलोमन टापहुरूमा 

पाइन्छ। यो वनस्पuति नपेालमा १०० दkेखि १२५० uमिटरको उचाइमा 

पाइन्छ ।



यो मझौलादkेखि ठूलो रूख हो, जनु खरैोदkेखि खरैो–सतेो बोक्रा 

भएको लगभग ४० uमिटर उचाइको हनु्छ ।

थप जानकारीको ला�गि 

 उपलब्धता 
१०० - १२५० �मिटर

 उचाइ  
४० �मिटर





�निम
Azadirachta indica A. Juss.


 Neem

Meliaceae Family

भारतीय उपमहाद्वीप र सZर्वत्र दUक्षिण एUसियाको सखु्खा क्षते्रहरूमा 

रथैान ेवनस्प4ति हो । यो भारतमा प्रशस्त पाइन्छ र म्यानमारसम्म 

फैUलिएको छ । यो अXफ्रिका, क्याbरि4बियन, र दUक्षिण तथा मध्य 

अमbेरिकाका धरे ैप्रान्तहरूमा रोXपिएको छ । 4निम नपेालको रथैान े

वनस्प4ति मा4निन्छ, जनु ६० द$ेखि ९०० 4मिटरको उचाइको वन  र 

खतेबारीमा पाइन्छ । 4निम १५०० 4मिटर सम्म रोXपिन्छ । 

थप जानकारीको लाsगि 

 उपलब्धता 
६०-९०० �मिटर

 उचाइ  
१५ - २५ �मिटर





पा�रिजात
Nyctanthes arbor-tristis L.


Night Flowering / Coral Jasmine

Oleaceae Family


पाrरिजात नपेाल, भारत, भटुान, श्रीलकंा र इन्डोन_ेसियामाको रथैान े

वनस्पMति हो । आजकाल शोभनीय वनस्पMतिको रूपमा जतातत ैरोप्न े

गrरिन्छ । यो उष्ण एव ंउपोष्ण क्षते्रहरूमा बढ्छ र सामान्यतया, यो 

भारत, नपेाल, श्रीलकंा, मल_ेसिया र इन्डोन_ेसियामा न_जिकैका 

म@न्दिरहरूमा रो>पिन्छ । यो सखु्खा पहाडमा र सखु्खा पतझर वन 8भित्र 

हbुर्कन्छ ।  यसल ेसानो ठूलो सब ैप्रकारको वQर्षा सहन सक्छ । 



पाrरिजात सामान्यतया फै_लिएको हाँगाहरू भएको १० Mमिटरसम्म 

अग्लो हनु ेठूलो झाडीदार वनस्पMति हो । यो Mबिरुवा रोपकेो एक वQर्ष


8भित्र फूल फुल्न सरुु हनु्छ । झाडील ेस_जिल ैमनुा हाल्दछ । 

 उपलब्धता 
१५०० �मिटर

 उचाइ  
१० �मिटर

थप जानकारीको ला�गि 





कदम
Anthocephalus chinensis Walp.


East Indian Walnut, Kadam

Fabaceae Family

कदम नपेालको रथैान ेवनस्पnति हो । यो तराई, भाबर र दनुको 

ओYसिलो पतझर र सदाबहार वनमा पाइन्छ । यो तराईको गाउँमा 

लोक>प्रिय छ र प्रायः नदी, पोखरी आ=दिको नYजिकै रो>पिन्छ । यो १००० 

nमिटर उचाइ सम्म सामान्यतया सालको वन भएको ठाउँको खोलाहरू 

नYजिकको ओYसिलो क्षते्रहरूमा पाइन्छ ।



तAेर्सो हाँगाहरू भएको, १२-२३ स+ेन्टिnमिटर लामो nविपरीत पातहरू 

भएको, ठूलो आकारको पतझर रूख हो । फूल गोलाकार पहेँला 

हनु्छ। गदुीदार फलमा असखं्य साना बीजकोष हनु्छन ्।  


 उपलब्धता 
१००० �मिटर

 उचाइ  
१२ - २३ �मिटर

थप जानकारीको ला�गि 





पाखरुी
Ficus glaberrima Blume


 Moraceae Family

पाँकुरी नपेाल लगायत असम, बWर्मा, दIक्षिण चीन, अण्डमान टाप,ु 

इन्डोचीन र मलIेसियामा पाइन्छ। ६०० - १५०० >मिटरको उचाइमा हनु े

यो वनस्प>ति नपेालमा प्राय: गण्डकी प्रदशे अiर्थात ्पोखरा वरपर 

पाइन्छ । यो तराई क्षते्रमा प>नि राम्ररी बढ्छ। यो सामान्यतया प:ूर्वी 

क्षते्रहरूमा जङ्गली अवस्थामा पाइदँनै ।



यो बIलियो हाँगा भएको मझौला प्रकारको रूख हो । यसलाई तराई 

तथा मध्य पाहाडी क्षते्रमा खासगरी डालघेाँसका लाvगि रो"पिन्छ । यस 

रूखल ेगWर्मीको समयमा छहारीम>ुनि शीतल अनभुव प्रदान गRर्दछ ।

 उपलब्धता 
६०० - १५०० �मिटर

 उचाइ  
१५ �मिटर

थप जानकारीको लाvगि 





अमला
Phyllanthus emblica L.


 Gooseberry / Indian gooseberry

Phyllanthaceae Family

अमला चीन, ताइवान, भटुान, भारत, नपेाल, पाhकिस्तान, श्रीलकंा र 

दoक्षिण-पfूर्वी एoसियाको रथैान ेवनस्पHति हो । यो नपेालमा उष्ण साथ ै

१४०० Hमिटरसम्मको उपोष्ण क्षते्रहरूमा पाइन्छ । 



 यस रूखमा हल्का ह^रियो प्वाँखदार पातहरू हनु्छन।् बोक्रा खरानी,


 2चिल्लो र रूख बढ्द ैजाँदा अस्थायी धब्बाहरू उh:प्किन्छन ्। प्रायः 

बाङ्गो हनु ेकाण्डको व्यास ३५ स7ेन्टिHमिटर सम्म हनु्छ ।

उचाइ
१४०० �मिटर

 उचाइ  
१० - १५ �मिटर

थप जानकारीको ला£गि 





�शिरीष/सतेो �शिरीष
Albizia procera (Roxb.) Benth.


Silver Bark Rain Tree

Fabaceae Family

सतेो sशिरीष उत्तरी भारतबाट दsक्षिण-पfूर्वी एsसिया हुँद ैएsसियामा 

ओsसिलो पतझर र अPर्ध-सदाबहार पहाडी वनहरू, दलदल वनहरू र 

समतल घाँस ेमदैानको रथैान ेवनस्पEति हो । नपेालमा यो ६५० दcेखि 

१३५० Eमिटरसम्म पाइन्छ ।



यो सामान्यतया १०-२० Eमिटर उचाइ हनु े8छिटो बढ्न ेपतझर रूख


 हो । यसको सीधादcेखि थोर ैवक्र काण्ड, हल्का खरैो दcेखि हल्का 

हiरियो खरैो बोक्रा र फैsलिएको पातलो वकृ्षछत्र हनु्छ । यसको मनुा 

राम्ररी आउँछ । 

 उपलब्धता 
६५० - १३५० �मिटर

 उचाइ  
१० - २० �मिटर

थप जानकारीको ला±गि 





�सिसौ
Dalbergia sissoo DC.


Indian Rosewood

Fabaceae Family

Gसिसौ अफगाsनिस्तान, बगंलादशे, पzूर्वी Vहिमालय, भारत, इरान, 

म्यानमार, नपेाल, पा@किस्तान, पGश्चिम Vहिमालयको रथैान ेवनस्पsति हो ।  

यो GशिवाGलिक पzर्वतमाला  क्षते्रमा तटीय वनको एक प्रमखु भाग हो र 

२०० sमिटर मा+थि पाइन्छ, तर १,४०० sमिटर सम्म पाउन स@किन्छ ।



प^रिपक्वतामा उचाइ: Gसिसौ ३० sमिटरसम्म अग्लो हनु ेमध्यम 

आकारको पतझर रूख हो । यसको sबिरुवा १२-१५ व<र्षमा प^रिपक्व 

हनु्छ। काण्ड प्राय: बाङ्गो र ८ sमिटर सम्म हाँगा रVहित हनु्छ, 

कVहिलकेाहीँ २० sमिटर सम्म ।


 उपलब्धता 
२०० - १४०० �मिटर

 उचाइ  
३० �मिटर

थप जानकारीको ला£गि 





कुसमु
Schleichera oleosa (Lour.) Oken


Ceylon oak/ Lac tree

Sapindaceae Family


कुसमु इन्डो-मलाया पाpरिgस्थिcतिक क्षते्रको रथैान ेवनस्पcति हो । यो         

Qहिमालयको तल्लो भगेमा प्रायः कम उचाइमा फैhलिएको छ तर 

यदाकदा समद्र सतह माEथि १,२०० cमिटर सम्म पcनि फैhलिएको 


पाइन्छ । नपेालमा यो १५० cमिटरद<ेखि ९५० cमिटरसम्म पाइन े

जनाइएको छ।



 कुसमु 5ढिलो बढ्न,े केही समय पतझर हनु ेर ३५ cमिटर उचाइ हनु 

सक्न ेठूलो रूख हो । प्राय: बाङ्गो र मजबतु हनु ेकाण्ड २ cमिटर सम्म 

व्यास हनु सक्छ, तर सामान्यतया कम हनु्छ ।


 उपलब्धता 
१२०० �मिटर

 उचाइ  
३५ �मिटर

थप जानकारीको ला£गि 





पैँय 


असार े


�फिर�फिर े 


कल्की 


वीरने्द्रफूल 


कोइरालो


बकाइनो 


फलदेो


�किम्ब 


दार/�गिठी

५५

 मध्य पहाड



पयैुँ
Prunus cerasoides D. Don


Himalayan Cherry

Fabaceae Family

पयैुँ भारतको गढवालदmेखि नपेाल, ^सिYक्किम, भटुान र द^क्षिण-प^श्चिम 

चीनको समशीतोष्ण Eहिमाली क्षते्रहरूको ?मि>श्रित वा खलुा जङ्गलमा 

पाइन्छ । यो सडक Lकिनारको आराम गaर्ने ठाउँहरूमा, र सा�र्वज?निक 

उद्यान वा बगैंचामा शोभनीय  वनस्प?तिको रूपमा प?नि खतेी ग{रिन्छ । 

यो नपेालको समशीतोष्ण भ?ूमिमा १,२००-२,४०० ?मिटर उचाइमा 

बढ्छ ।



फूल उभय^लिङ्गी हनु्छ र गलुाबी-रातो रङको झपु्पा फूल ?बिस्तार ै

लगभग सतेो हुँद ैजान्छ । फूल फुल्न ेमौसम अक्टोबर-नोभमे्बर हो र 

फल अLप्रिल-म ेमEहिनामा सकंलन ग{रिन्छ ।


 उपलब्धता 
१२०० - १४०० �मिटर

 उचाइ  
३० �मिटर

थप जानकारीको ला©गि 





असारे
Lagerstroemia indica L.


Crepe Myrtle

Lythraceae Family


असार ेफूल भारतीय उपमहाद्वीप, दSक्षिणपnूर्वी एSसिया, चीन, कोEरिया र 

जापानको रथैान ेवनस्पAति हो । असार ेफूल व्यापक रूपमा 

व्यावसा8यिकरण गEरिएको शोभनीय  झाडी वा सानो रूख प्रकृAतिको 

वनस्पAति हो जनु Aविश्वको धरे ैउष्ण एव ंउपोष्ण क्षते्रहरूमा अनकुूSलित 

र Aमिचाहा भएको छ । नपेालमा यो १००० द9ेखि १५०० Aमिटरको 

उचाइमा पाइन्छ ।



यो फरा(किलो फैSलिएको झाडी वा सीधा भी आकारको वकृ्षछत्र 

भएको सानो रूख, समतल सतह, गोलाकार, वा एक छउेमा Aतिखो 

आकारको भईँ ढाक्न ेबह-ुकाण्ड भएको, पतझर रूख हो ।


 उपलब्धता 
१००० - १५०० �मिटर

 उचाइ  
३ - ८ �मिटर

थप जानकारीको ला8गि 





�फिर�फिरे
Acer oblongum Wall. ex DC.


Maple 

Aceraceae Family

kफिरkफिर ेपLेलिआtर्कkटिक र इन्डो-मलायान पाTरिRस्थिPतिक क्षते्रमा 

पाइन्छ । १२००-२४०० Pमिटरको  उपलब्धता मा हनु ेयो वनस्पPति 

प्राय:9चिलाउनकेो वनमा पाइन्छ । यो काठमाडौं उपत्यकामा पTरि9चित 

छ र स्वयम्भनूाथ पहाडमा दखे्न सkकिन्छ ।



kफिरkफिर ेसानो द.ेखि मध्यम आकारको सदाबहार रूख हो । पातहरू 

भालाकार, PविभाLजित वा दाँतदार नभएको । फूल हTरियो-सतेो बाक्लो 

शाखायकु्त झपु्पामा फुल्छ ।

उचाइ
१२०० - २४०० yमिटर

 उचाइ  
१० - ४५ yमिटर

थप जानकारीको ला�गि 





कल्की
Callistemon viminalis (Sol. ex Gaertn.) G. Don


 Bottle Brush Tree

Myrtaceae Family

यस अष्ट्रlलियाली रूख नपेाललगायत उष्ण क्षते्रमा र स्थानीय 

माaनिसहरूलाई aवितरणको लाSगि वन नVर्सरीहरूमा व्यापक रूपमा 

रोOपिन्छ । रूख तराई र कLरिब १८०० aमिटरसम्म सफलताप�ूर्वक 

हYुर्काउन सOकिन्छ । 



यो खस्रो बोक्रा भएको सानो सदाबहार रूख हो। पातहरू एकान्तर, 

कडा, ३-८ स.ेaमि x ६ aमिaमिका हनु्छन ्। फूल बोतल ब्रश जस्त ैरातो, 

लामो पुंकेशरस/हित, डाँठमा बाक्लो बलेनाकार झपु्पा फुल्छ । यसल े

दलदल ेर मौसमी बाढी क्षते्रहरू र केही खस्रो माटो सहन्छ ।

उचाइ
१८०० �मिटर

 उचाइ  
८ �मिटर

थप जानकारीको लाSगि 





वीरने्द्रफूल
Jacaranda mimosifolia D. Don


Jacaranda, Black Poui

Bignoniaceae Family

ब्रा?जिलको रथैान ेयो रूख धरे ैवnर्ष प�हिल ेनपेालमा शोभनीय र सडक 

रूखको रूपमा ल्याइएको र काठमाडौं उपत्यका तथा सहरका अन्य 

ठाउँमा व्यापक रूपमा रो�पिएको छ । यो रूख शोभनीय उद्दशे्यका 

ला;गि नपेालमा कZरिब कZरिब अनकुू?लित बनाइएको छ । नपेालमा 

स्व8र्गीय राजा वीरने्द्रको नामबाट यस रूखको नाम राEखिएको हो । 



यसको पात 4विपरीत,  4बि�पिननटे, असखं्य साना पातहरू हनु,े 4निलो 

फुल्न,े ठूलो पतझर रूख हो । फल गोलाकार, कडा काठ, चपे्टो 

(भएको लगभग ५ स.ेन्टि4मिटर) र  असखं्य बीजहरू हनु्छन ्।

 उपलब्धता 
१६०० �मिटर

 उचाइ  
२० �मिटर

थप जानकारीको ला;गि 





कोइरालो
Bauhinia variegata L.


Orchid tree/ Mountain Ebony

Fabaceae Family


कोइरालो चीन र भारतीय उपमहाद्वीपको शीतोष्ण एव ंउष्ण क्षते्रमा 

पाइन ेरथैान ेवनस्पKति हो । यो अEफ्रिका, अम?ेरिकाको उष्ण क्षते्र, वसे्ट 

इBन्डिज, र Dहिन्द तथा प्रशान्त महासागरका धरे ैटापहुरूमा रोEपियो ।



रूखमा प्राय: एक भन्दा बढी मखु्य काण्ड हनु्छ; काण्ड छोटो र 

अक्सर बाङ्गो हनु्छ । वकृ्षछत्र हल्का फै7लिएको हनु्छ । यो सल्ला र         

)चिलाउन ेपाइन ेवनमा प्रायः पाइन्छ ।

उचाइ
६० - १९०० yमिटर

 उचाइ  
१० - १२ yमिटर

थप जानकारीको ला�गि 





बकाइनो
Melia azedarach L.


Chinaberry tree / Persian lilac / Indian lilac

Meliaceae Family


बकाइनो चीन, जापान, भारतीय उपमहाद्वीप, दUक्षिण-पnूर्वी एUशिया र 

उत्तरी तथा पnूर्वी अष्ट्रUलियाको ठूलो क्षते्रको रथैान ेवनस्प>ति हो । 



बकाइनो चाँडो बढ्न,े पतझर रूख हो जनु घना, ओUसिलो जङ्गलहरूमा 

लगभग ४५ >मिटरको उचाइमा पग्न सक्छ, यद्य.पि यो


,चिसो र सखु्खा क्षते्रहरूमा धरे ैसानो हनु्छ जहाँ यो क*हिलकेाहीँ 

हGुर्कन्छ ।


 उपलब्धता 
७०० - १३०० �मिटर

 उचाइ  
१० - १५ �मिटर

थप जानकारीको ला¦गि 





फलदेो
Erythrina stricta Roxb.


Coral Tree

Fabaceae Family


यो पbश्चिम नपेालदUेखि दbक्षिण पbश्चिम चीन, भारत र म्यानमारसम्म 

फैbलिएको छ । यो बोक्रा खस्रो हनु ेठूलो रूख हो। काँठ र पातका 

डाँठहरूमा पCछि9ल्तिर फ=र्केको काँडा हनु्छ।  पातमा तीन पत्रक 


हनु्छन ्।



फूल रातो हनु्छ। वसन्तमा पात/विहीन कडा काँडादार हाँगाहरूको 

टुप्पोमा माPर्च-अcप्रिलमा फूल फुल्छ ।


 उपलब्धता 
१००० - १६०० nमिटर

 उचाइ  
१८ - २५ nमिटर

थप जानकारीको ला�गि 





�किम्बु
Morus alba L.


Mulberry

Moraceae Family

eकिम्ब ुमध्य र पdूर्वी चीनको रथैान ेवनस्पNति हो, र उत्तरी गोलाBर्धको 

समशीतोष्ण क्षते्रहरूमा व्यापक रूपमा खतेी ग5रिन्छ र मखु्यत:  रशेम 

खतेीको कारणल ेग2र्दा जतातत ैअनकुूIलित ग5रिन्छ ।  यो उपोष्ण एव ं

न्यानो समशीतोष्ण क्षते्रहरूको वनस्पNति हो ।



eकिम्ब ुकेही  +छिटो बढ्न,े २०-३५ Nमिटर अग्लो हनु ेझाडी प्रकृNतिको 

पतझर वनस्पNति हो । यसको ५० सने्टीNमिटर व्याससम्मको 

बलेनाकार, सीधा काण्ड हनु्छ। यो राम्ररी मनुा आउन ेप्रजाNति हो । 

 उपलब्धता 
३०० - ३३०० yमिटर

 उचाइ  
२० - ३५ yमिटर

थप जानकारीको ला�गि 





दार/�गिठी
Boehmeria rugulosa Wedd.


Urticaceae Family

दार गढवालबाट भटुान, चीनमा फैTलियो। यो नपेालभर ३००-१७००   

Aमिटरमा प्रायः सडकको <किनारमा पाइन्छ ।



यो अ8धिकतम १० Aमिटर सम्म उचाइ हनु ेसानो द6ेखि मझौला 

आकारको सदाबहार रूख हो । पातहरू भालाकार र गाढा हjरियो 

तलAतिर झकुेका हनु्छन ्। काण्डको बोक्रामा ग-हिरो ,चिरा परकेो हनु्छ। 

काठ गाढा रातो, केही कडा र गह्रौँ, ,चिल्लो र  समान बनावट भएको 

हनु्छ। फूल अगस्ट-सपे्टमे्बरमा फुल्छन ्।


 उपलब्धता 
१००० }मिटर

 उचाइ  
१२ - २३ }मिटर

थप जानकारीको ला�गि 





बैँस 


भोट े	पिपल 


धपुी  

७६

उच्च पहाड



बैँस
Salix L.

Willow


Salicaceae Family


नपेालमा बैँसको कhरिब ३० प्रजा:ति छन ्। बैँस नपेालको समशीतोष्ण 

क्षते्रमा वकृ्षरोपणका ला8गि प्राथ:मिकतामा परकेा प्रजा:ति हनु ्। यो 

१४००-३६५० :मिटर सम्म पाइएको छ र अफगा:निस्तान, +हिमालय, 

कश्मीर द(ेखि भटुान, असम, :तिब्बत, उत्तर ब_र्मा र चीन सम्म, 

१५००-३५०० :मिटरको उचाइमा पाइन्छ ।



काठमाण्डौ उपत्यकामा दईु प्रजा:तिका :बिरुवा व्यापक रुपमा 

रो�पिन्छ। बैँस अग्ला पहाडमा र अन्य केही प्रजा:ति अ�र्घाखाँची र अन्य


Mजिल्लाको खोला �किनारमा लगाइन्छ ।


 उपलब्धता 
१५०० - ३५०० |मिटर

 उचाइ  
२० - २५ |मिटर

थप जानकारीको ला8गि 





भोट ेपीपल
Populus ciliata Wall.

Himalayan Poplar

Salicaceae Family

लहर ेपीपल चीन, vतिब्बत र नपेाल सZहित परू ैZहिमाली भभूागको 

रथैान ेवनस्पvति हो । यो नपेालमा २१०० दrेखि ३६०० vमिटर उचाइमा  

खोलाको Yकिनारमा  पाइन्छ र सकु्खा क्षते्रमा कोणधारी वनमा


vमिnसिएको हनु्छ ।



यो /चिल्लो हiरियो-खरैो बोक्रा, खरैो र पiरिपक्व काण्डहरूमा गZहिरो 

ठाडो /चिiरिएको र झसु vविहीन ठूलो पतझर रूख हो । पातहरू ८-१८ 

स(ेन्टिvमिटर लामो, अण्डाकार र मटुु आकारको ठूला हनु्छन ्। झलुकेो 

गचु्छदेार फूलहरू माMर्च-अYप्रिलमा फुल्छन ्। 


 उपलब्धता 
२१०० - ३६०० �मिटर

 उचाइ  
२० �मिटर

थप जानकारीको ला�गि 





थप जानकारीको ला	गि 

धपुी
Cupressus torulosa D. Don.


Cypress

Cupressaceae Family

धपुी एक पTश्चिमी Zहिमाली अवयव हो र पा\किस्तान, भारत, Jतिब्बत र 

पTश्चिमी नपेालको रथैान ेवनस्पJति हो । यो पTश्चिम नपेालमा पाइन्छ भन े

र यो प्राकृJतिक रूपमा पाइन ेक्षते्रमा भन्दा धरे ैकम उचाइमा पJनि रोप्न 

स\किन्छ । उदाहरणको ला	गि, भारतको दहेरादनूमा ।



हाँगाहरू खलु्ला वा घना रूपमा Jमिलरे रहकेो, गोलाकार, छउेका 

झकुेका वा अJनियJमित रूपमा फैTलिएका, पातलो हनु्छन ्। पातहरू       

Jमिलरे रहकेो सानो चपे्टो हनु्छन ्।  फूल जनवरी-फेब्रअुरीमा फुल्छन,् 

फल अक्टोबर-\डिसमे्बरमा फल्छ । 


 उपलब्धता 
१८०० - ३५०० �मिटर

 उचाइ  
४५ �मिटर





Calculating tree carbon





For other references to calculate the carbon, there is a guideline 

developed by MOFE, REDD Implementation Center, Babarmahal 

Kathmandu Forest Carbon Measurement Guideline 2014 to follow 

other methods too. 

https://www.unm.edu/~jbrink/365/Documents

https://www.ecomatcher.com/how-to-calculate-co2-sequestration

सन्दeर्भ



5ब्रिWटिश काउRन्सिल 


Lब्रिIटिस काउKन्सिल बलेायतमा प्रमखु का2र्यालय रहकेो साँस्कLतिक सम्वन्ध तथा श*ैक्षिक अवसर 

Lविस्तारका ला#गि स्थाIपित एक अन्तZर्राI�ष्ट्रिय ससं्था हो। हामी बलेायत र नपेालका नागTरिकबीच 

मत्रीप�ूर्ण ज्ञान र बझुाइको Lविकास ग	Hर्छाै। यसका ला#गि हामी बलेायत र नपेालका 

नागTरिकहरूका ला#गि अवसरको *सि�र्जना, सम्बन्ध Lनि_र्माण र आपसी सद्भाव एवम


Lविश्वासमा�र्फत जीवन पTरिव7र्तनमा सकरात्मक योगदान ग	Hर्छाै।

www.britishcouncil.org.np

स्टोरी साइकल


स्टोरी साइकल वकै�ल्पिक LमिIडिया प्लटेफ_र्ममा काम गTरिरहकेो *सि�र्जनशील ससं्था हो। जसल े

गाउ/ँसहर क्षते्रका साÜर्वजLनिक जानकारीमा नआएका नसLुनिएका कथाहरू सङ्कलन तथा 

प्रचारको काम ग	र्छ। कथाको माध्यमबाट समदुायको ब्यवहार पTरिव7र्तन गररे प्रकृLति के�न्द्रित


Lविकास प्रIक्रियाका ला#गि उत्पे्रTरित ग�र्दछ। स्टोरी साइकलल ेLब्रिIटिस काउKन्सिलसगँ Lमिलरे 

कथा एव ंनक्साङ्कनको माध्यमबाट यवुाहरूलाई सम्पदा तथा मानव के�न्द्रित सहर Lनि_र्माणमा 

सहभागी गराउदँ ैआएको छ। यसअैनसुार सहरी हTरियाली प्रव�र्द्धनका ला#गि यो माªर्गदÌर्शन 

(टुलIकिट) तयार गTरिएको हो। 



प्रLवि�धिको प्रयोग गररे आफु बसकेो स्थानको पTरिकल्पना गÄर्न र जीवन्त बनाउन कसरी 

सIकिन्छ भनरे स्थानीय यवुा र समदुायलाई सशक्त बनाउन स्टोरी साइकलल ेIÐड्रिम*सिटी 

अ�भियान सञ्चालन गरकेो छ। सो अ�भियानल ेस्थानीय प्रLतिभालाई आकIÉर्षित गÄर्ने प्रोत्साyहित 

गÄर्ने एव ंसरंक्षण गÄर्ने नीLति *लिएको छ। त्यस्त,ै आ��र्थिक अवसरहरू Lविस्तार गÄर्ने र नागTरिक 

सहभा#गितामा कला तथा सम्पदाको सरंक्षण गÄर्ने कुरामा ध्यान yदिद ैआएको छ।

www.dreamcities.org


www.storycycle.com



वन तथा भ–ूसरंक्षण Xविभाग


दशेको वन सम्पदाको सरंक्षण, Cविकास तथा व्यवस्थापन गRर्ने उद्दशे्यल ेस्थाSपित वन Cविभाग 

दशेकै परुानो Cविभागहरू मध्यकेो एक महत्वपiूर्ण Cविभाग हो। २०७५ सालमा बदKलिदँो 

राजनीCतिक प/रिवशे सगँ ैसङ्घीय सरकार अन्त7र्गतका वन Cविभाग र भ–ूतथा जलाधार सरंक्षण 

Cविभाग गाभरे वन तथा भ–ूसरंक्षण Cविभाग गठन भयो। साथ ैप्रदशे सरकारको मातहतमा रहन े

गरी ८४ Sडिkभिजन वन का�र्यालयहरू र १४ भ–ूतथा जलाधार व्यवस्थापन का�र्यालयहरू 

स्थापना भई सञ्चालन भइराखकेा छन।् 



वन क्षते्रमा वातावरणमत्री सशुासनलाई प/रिलKक्षित गRर्नको ला�गि तत्काKलिन वन तथा भ–ू

सरंक्षण मन्त्रालयल ेवन दशक का�र्यक्रम २०७१ शरु गरदे9ेखि पाKलिकाहरू तथा सामदुा�यिक 

वनहरूमा वन उद्यानहरू तथा वाSटिकाहरूको Cनि+र्माण गRर्ने का�र्यको Cविस्तार ग/रिरहकेो छ। साथ ै

स्थानीय पाKलिकाहरूको सहका�र्यमा सहरी वन का�र्यक्रम सञ्चालन ग/रिरहकेो छ।

https://dofsc.gov.np



सौरभ ढकाल स्टोरी साइकलका सहसञ्चालक हनु।् हाल स्टोरी साइकल र ?ब्रि�टिस 

काउ�न्सिलसगँ ?मिलरे कथा एव ंनक्साङ्कनको माध्यमबाट यवुाहरूलाई सम्पदा तथा मानव 

के0न्द्रित सहर ?नि;र्माणमा सहभागी गराउदँ ैआएको �Wड्रिम *सिटी अ�भियान सयंोजन गMरिरहकेा 


छन।् उनी सन ्२०११ का ?ब्रि�टिस काउ�न्सिल क्लाइमटे च्या0म्पियन हनु।् उनी कथाको 

माध्यमबाट समदुाय/ब्य�क्तिको ब्यवहार पMरिव!र्तन गररे प्रकृ?ति के0न्द्रित ?विकास प्र�क्रियाका 

ला�गि उत्पMेरित ग�र्दछन।्

पशपु?ति नाथ कोइराला नपेाल वन सवेामा का¥र्यरत रहकेा छन।् हाल वन तथा वातावरण 

मन्त्रालयमा सहस�चिव र वन, वातावरण तथा भ–ूसरंक्षण मन्त्रालय ल{ुम्बिनीको प्रदशे 

स�चिवको *जिम्मवेारीमा का¥र्यरत छन।् उनीसगँ वन तथा प्राकृ?तिक स्रोत व्यवस्थापनको क्षते्रमा 

तीन दशकभन्दा बढीको अनभुव छ। दशेमा रडे प्लस तयारी  लगायत वन तथा जलवाय ु

पMरिव!र्तन अनकुूलनका ?वि�भिन्न पMरियोजनाहरूमा रही का¥र्य गरकेो अनभुव रहकेो छ। उनको 

हालको चासो सहरी हMरियाली प्रवद्र्धन गrर्ने र जलवाय ुपMरिव!र्तनका समस्याहरूलाई 

न्यनूीकरण गrर्न र प्रकृ?तिमा आधाMरित दीगो व्यबस्थानबाट मात्र ैजीवन रक्षा गrर्न स�किन ेधारणा 

अनरुप व्य�क्तिको व्यवहार पMरिव!र्तनबाट मात्र ?बिग्रकेो वातावरणलाई सधुार गrर्न स�किन्छ भन्ने


?विचारलाई प्रवYर्द्धन ग§र्छन।्  

सौरभ ढकाल 


ससं्थापक


स्टोरी साइकल 

पशपुöति नाथ कोइराला


स�चिव


वन,वातावरण तथा भ-ूसरंक्षण मन्त्रालय


ल{ुम्बिनी प्रदशे



यवुराज पोख्रले हाल वन तथा भ–ूसरंक्षण 0विभागमा सहायक वन अ धिकृतको रुपमा का$र्यरत 

रहकेा छन।् नपेाल वन सवेामा 0विगत तीन दशकदWेखि का$र्यरत उनको खासगरी वकृ्ष सधुार 

तथा वन 0बिउ व्यवस्थापन सम्बन्धी दईु दशकभन्दा लामो अनभुव छ। वन सम्व�र्द्धन, वन 0बिउ 

तथा वकृ्षरोपण व्यवस्थापन जस्ता प्रा0वि धिक 0बिषयमा अ भिरुची राख्न ेउनको, व्यव�स्थित 

वकृ्षरोपण मा�र्फत सहरी ह5रियाली प्रव�र्द्धन गAर्ने अ भियानमा 0विशषे चासो र स?क्रियता रहकेो


छ। वन, वातावरण तथा ज0ैविक 0वि0विधता सरंक्षणको क्षते्रमा उनल ेप$ुर्याएको योगदानको कदर 

ग�र्दै 0विश्व वन्यजन्त ुकोषल ेसन ्२००९ मा अब्राहाम सरंक्षण परुस्कार प्रदान गरकेो  थियो  ।

यवुराज पोख्रले


वन तथा भ–ूसरंक्षण 0विभाग

�निश्चल ओली


कला ¡नि�र्देशक


¡ब्रि�टिश काउ�न्सिल



ªदिपशे प्याकुरले


वनस्प¡ति ¡विशषेज्ञ



अ�जित पौडले


अनसुन्धान सहायक





महशे श्रष्ठ


इलस्ट्रटर



Íडिल्ली राई


अनवुादक



ªदिपक श्रष्ठ


भाषा सम्पादक 

Íप्रिजनु कोइराला


�डिजाइनर




