हप्रभावकारी
रित गाउँ
सहर
वृक्षरोपण मा र्गद र्शन

हरित गाउँ
- सहर

सहरीकरण यसरी हु
ँ
दै
जाने
हो भने
सन्२०३० सम्ममा _विश्वको सहरी जनसं
ख्या झण्डै
पाँच
अरब पु
ग्ने
छ । सन्२०५० सम्म हरे
क तीन जनामध्ये
दु
ई जना सहरमा बसोबास गpर्ने
छन्। 

सं
यक्त
ु राष्ट्रसङ
्घका अनु
सार सन्१९७५ सम्म सं
सारमा चार वटा मात्र धे
रैठू
ला सहर (एक
करोडभन्दा बढी जनसं
ख्या भएका सहर) थिए । त्यो सं
ख्या बढे
र अहिले
३३ वटा पु
गे
का 

छन्। यसरी नै
बढ्दै
गएमा आउने
दशकसम्ममा (सन्२०३०) _विश्वमा ४३ वटा ठू
ला सहर हु
ने
छन्
। 



यसको मतलव हरे
क दश जनामध्ये
अहिले
पाँच जना सहरमा बस्छन्। एक दशक भित्रै
१०
जनामध्ये
सात जना सहरी बा;सिन्दा हु
ने
छन्। यसरी सहरी जनसं
ख्या बढ्दा मा_निस मात्र
बढ्ने
होइन, उसको लाWगि आवश्यक बासस्थान खोजीको ;सिल;सिलामा न;जिक
ै
को प्राक
ृ
_तिक
वन जङ्गल मा;सिने
ग?र्छ। यसको ;सिधा असर शु
द्ध पानी, सफा हावा र प्राक
ृ
_तिक खानपिनको
उपलब्धतामा पAर्द
छ ।



जनघनत्व बढे
सँ
गै
स्वस्थ खाने
क
ु
रा, शु
द्ध पानी, श्वास फ
े
pर्ने
हावा, बसोबास क्षे
त्र आदिमा पpर्ने
दवाबले
प्राक
ृ
_तिक स्रोतको _विनास हु
न थाल्छ । बढ्दो सहरीकरण र यसले
ल्याउने
समस्याहरूमा समयमै
ब्यवस्थापन गpर्नसकिएन भने
प्राक
ृ
_तिक स्रोतहरूको अ धिक दोहन
मानव जा_तिक
ैलाWगि प्रत्यु
त्पादक हु
नसक्छ ।



जनसं
ख्या बढ्नु
भने
को प्रदु
षण प_नि बढ्नु
हो । सहरी प्रदु
षणलाई घटाउन सं
सारभर नै
ह!रित
सहरीकरणको प!रिकल्पना ग!रिएको छ । सहरको वरपर ह!रियालीका लाWगि बोट_विरुवा
लगाउनु
र सहरलाई बस्न योग्य बनाउनु
नै
ह!रित सहरीकरणको उद्दे
श्य हो ।



बढ्दो सहरीकरणसँ
गै
बनाइएका ठू
ला भवनहरूले
सहरमा सानो खु
ला क्षे
त्र पाउन प_नि
कठिन हु
न्छ । त्यही सानो क्षे
त्रलाई उ चित त!रिकाले
व्यबस्थापन गpर्नमानव उपयोगी वनस्प_ति
प्रजा_तिको छनौट गpw
पpर्ने
र्नु
हु
न्छ । सहरको आवश्यकता र वनस्प_ति प्रजा_तिको छनौटको

तादम्यता नमिलेमा रुख बिरुवाको वृwद्धि विकास, उPचित संरक्षण तथा सहरी हKरियाली
प्रव;र्द्धनको उद्देश्य पुरा हुन सक्दैन ।


सहरमा उपलब्ध हुन सक्नेखुला ठाउँको प<हिचान गरी सोही प्रकृतिको वनस्पतिलाई हुyर्कने
मौका <दिनुप0र्छ। घर नiजिकको करेसाबारी, सडकका किनारा, नदी किनारा, मठ म@न्दिर,
उद्यान तथा पाyर्क जस्ता धाbर्मिक स्थलहरू, खेल मैदान, ठूला ठूला होटलहरू, स्कुल,

विश्वविद्यालय, अध्ययन केन्द्रहरू, कलेज, मनोरञ्जन उद्यानहरू, ध्यान केन्द्रहरू आ<दि सहरमा
हुन सक्नेसम्भावित खुला ठाँउहरू हुन्।


नेपालका सहरहरूमा बढ्दैगएको वायुप्रदु
षण नियन्त्रणका लागि हKरित सहरको पKरिकल्पना
साकार पार्नुपर्नेहुन्छ । सहरको सानो ठाउँमा वनस्पतिको उपयुक्त प्रजाति छानेर रोप्न र
हुyर्काउन सकिएमा सौन्द+र्यता समेत <दिन्छ । प्राकृतिक वातावरणको आनन्द <दिन्छ । प्रदु
षण
घटाउन पनि सहयोगी हुन्छ । यसरी सहरमा लगाइनेवनस्पतिहरूको मुख्य उद्देश्य हKरियाली
कायम गर्नुहो । तापक्रमसँगैवायुप्रदु
षण घटाउनुपनि हो ।


वनस्पतिलेचराचुरूङ्गी, किराफट्याङ्ग्रालगायत जीवजन्तुलाई वासस्थान पनि प्रदान ग0र्छ।
यसका लागि सहरी क्षेत्रका लागि उपयुक्त वनस्पति प्रजाति छनौट देखि वृक्षरोपण र संरक्षण
सम्मका सबैचरणहरूमा चनाखोपू=र्णख्याल गपर्ने
र्नु हुन्छ । अन्यथा वृक्षरोपणपPछि पछुताउनु
पर्नेहुन्छ । त्यसको पुनः व्यवस्थापन तथा संरक्षणमा धेरैस्रोतको खcर्चहुन जान्छ ।


मन्तव्य

ादर
ुखड्
का


मन बह

महानिlर्दे
शक

वन तथा भू
- सं
रक्षण विभाग, बबरमहल, काठमाडौ
“वृ
क्षरोपणको गु
णस्तर अ5भिवृ
7द्धि गAर्नयस मा-र्गदर्शनलेमद्दत
पु
ग्नेछ । प्रावि5धिक तथा वृ
क्षरोपणमा रुचि राख्नेव्य क्ति, समु
दाय
र संस्थाका ला गि उपयोगी सन्दIर्भसामग्रीका रूपमा वृ
क्षरोपण
मा-र्गदर्शन रहे
को छ । विभागलेस्थानिय पालिकाहरूको
सहका8र्यमा ग:रिराखे
को सहरी वन का8र्यक्रमलाई थप
प्रभावकारी बनाउन यसलेसहयोग पु
ग्नेविश्वास लिएको छु।”

शाåहिदा म्याकडाउगल

राãष्ट्रि
य निlर्दे
शक

ब्रिटिश काउÊन्सिल, ने
पाल
“वातावरण र जलवायु
प:रिव]र्तन विरुद्ध का8र्यगAर्नका ला गि
सबै
भन्दा सरल त:रिकामध्येवृ
क्षरोपण एक हो । एउटा यस्तो 

क्रियाकलाप जु
न सबैउमे
र समू
हका ला गि पहु
ँ
चयोग्य छ । हामी
आशा गlर्दछौं कि यस मा-र्गदर्शन/टू
लकिटलेने
पालमा सम्बद्ध
सबै
लाई वृ
क्षरोपण का8र्यक्रममा प्रवि5धिक ज्ञान र प्रोत्साहन
प्रदान गAर्ने
छ । साथैबे
लायतमा सम्पन्न भएको जलवायु
प:रिव]र्तन सम्बन्धी संयक्त
ु राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महास¹न्धिको पक्ष
राष्ट्रहरूको २६ औ ँसम्मे
लन ( Conference of Parties–
COP) पछि ने
पाललेगरे
को प्रतिवद्धता पू
रा गAर्नसहयोग
पु
8र्याउनेहाम्रो अ5भियानको एक Áहिस्सा बन्नेछ । ”

वृ
क्षरोपण टू
लकिट
सहरी क्षे
त्रमा प्रभावकारी वृक्षरोपणका लागि वृक्षरोपण माxर्गदsर्शन एक nविlधि र bदिशाnनि6र्दे
शन
हो । वन तथा भू
–संरक्षण nविभाग र काठमाडौँ[स्थित nब्रिiटिस दू
तावासको सहयोगमा nब्रिiटिस
काउQन्सिलको जलवायुपरिव$र्तन सम्बन्धी संयक्त
ु राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महासFन्धिको पक्ष
राष्ट्रहरूको २६ औ ँसम्मे
लन (Conference of Parties–COP) रोड टूकोप २६ अlभियान
अन्तxर्गत स्टोरी साइकलको संयक्त
ु प्रयासमा सो माxर्गदsर्शन तयार पारिएको हो । 


यस माxर्गदsर्शनलेवृक्षरोपण स्थलको छनोट गoर्न,nनिजी उद्यान, सडक र नदी iकिनारा वा
सामु
दायिक एवंसाHर्वजnनिक क्षे
त्रमा प्रभावकारी ढङ्गलेवृक्षरोपण गoर्नसहयोग पु
Tर्याउनेछ ।
यसलेतीन अलग–अलग धरातलीय भौगो लिक स्वरूपलाई समे
ट्नेपTर्यावरणीय क्षे
त्रहरू

bहिमाल, मध्य पहाड र समतल तराई क्षे
त्रमा अव[स्थित सहरका लागि उपयु
क्त 

nविरुवाहरूको nविवरण उपलब्ध गराउँदछ ।  


यसमा नर्सरीहरू र nबिरुवा nवितरण से
वा प्रदायकहरूको जानकारी समावे
श गरिएको छ ।
सहरी परिवे
शमा वृक्षरोपण काTर्यक्रम वा अlभियानको ढाँचा (iडिजाइन) nविकास र nवितरण

nविस्तृत रूपमा bदिइएको छ । अन्त्यमा, nविlभिन्न iक्रियाकलापहरू ग6र्दा उत्सGर्जन भएको
काvर्बनलाई ‘अफसे
ट’ गणना गoर्नमद्दतको लागि काvर्बन अवशोषण गणना गoर्नेसाधारण नमू
ना
राखिएको छ । यसलेवृक्षरोपणक$र्ताहरूलाई सहयोग पु
ग्नेअपे
क्षा गरिएको छ ।

थप जानकारीको लागि
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2

नेपालमा सहरी वृक्षरोपणका लागि उपयुक्त प्रजा§तिका
बाेट§बिरुवाहरू
बिरुवा पू_र्णआकारमा हुर्काउन र लाभ उठाउन आफूबस्नेस्थानको भौगो,लिक बनोट तथा
हावापानीको आधारमा उपयुक्त बिरुवाहरू छनौट गcर्नआवश्यक छ । स&र्वप्रथम तीन
पtर्यावरणीय क्षेत्रहरू तराई, मध्य पहाड र उच्च 2हिमालमा वृक्षरोपणको ला/गि सबैभन्दा
उपयुक्त प्रजातिका बिरुवाहरूको सूची छनौट गरी पत्ता लगाउनुप"र्दछ । 


उचाइमा व्यापक भिन्नता, 2हिमाली भू–दृश्य, हावापानीमा विविधता र सम्बद्ध जलवायु
पwरिवMर्तनका कारण जैविक विविधतामा नेपाल धनी छ । उचाइ र भूगोल वनस्पति
प्रजातिहरूको समृद्धि र उपलब्धताका ला/गि मुख्य नि5र्धारकहरू हुन्। भौगो,लिक 2हिसाबले
नेपाल तराई र ,शिवा,लिक (प्रायः १,००० मिटर भन्दा तल), मध्य पहाडहरू (१,००० देखि
३,००० मिटर), र अग्ला पहाड र 2हिमालहरू (३,००० मिटर माथि) मा विभा,जित छ । एउटा
भौगो,लिक क्षेत्रमा राम्ररी बढ्नेवनस्पति अर्को भौगो,लिक क्षेत्रमा राम्रोसँग बढ्न सक्दैन ।
उदाहरणको ला/गि, राजवृक्ष तराईमा राम्ररी बढ्छ तर काठमाडौँमा सहज रुपलेवृद्धि हुन
सक्दैन । 3किन3कि राजवृक्षलाई हुर्कन काठमाडौँमा उपयुक्त वातावरण मिल्दैन । 


त्यसैलेबिरुवा छनौटको प2हिलो मापदण्ड जमिनको उचाइ र भौगो,लिक बनोट बनाइएको 

छ। हामीलेबिरुवाहरूको एक सूची तयार गरेका छौं, जुन खास भौगो,लिक क्षेत्रको रैथाने 

हुन्। रैथानेप्रजातिहरूका अतिwरिक्त केही गैर–रैथानेप्रजातिहरू छन्। जुन प्रजाति सहरी
सडक 3किनार र सहरी पार्कहरूमा बzर्षाैदेखि हु3र्किएर स्थानीय हावापानीमा राम्ररी अनुकू,लित
भैसकेका छन्। त्यस्ता केही प्रजातिहरू पनि सूचीमा समावेस गwरिएको छ । हामीले

विशेषगरी रैथानेप्रजातिहरू नैरोपण गcर्नका ला/गि सुझाव 2दिएका छौँ ।  

थप जानकारीको ला/गि

०१

दोस्रो मापदण्डमा सहरी वृक्षरोपणका ला`गि छा8निएका 8बिरुवाका प्रजा8तिहरू हेeर्दा प8नि
सौन्दRर्ययुक्त तथा शोभायमान हुनुआवश्यक छ, । अHर्थात्,आकर्षक फूल हुनपुeर्दछ र लामो
समयसम्म फुल्नेहुनपुeर्दछ । यसको अलावा सदाबहार तथा फूलहरु प8नि धेरैलामो
अवधिसम्म बोटमा नैरहिरहनेसाथैहावापानी अनुकूल हुनेप्रजा8तिहरूलाई सूचिमा समावेस
गSरिएको छ । 


तेस्रो मापदण्ड 8बिरुवाको आकार हो । सडक किनारा वा सडक बीचको खुला भागमा या
साNर्वज8निक उद्यानमा कस्ता 8बिरुवाहरू रोपिनुपeर्दछ भन्नेआधारमा प्रजा8तिहरू चयन गCGप9र्छ
र्नु ।
सडक बीचमा रोप्नको ला`गि चयन गSरिएका 8बिरुवाहरू धेरैअग्ला हुनुहुँदैन । झाडीको रुपमा
फैलनेप8नि हुनुहुँदैन । सडक किनारामा लगाइने8बिरुवा अग्ला र सुSरिला हुन सक्छन्। त्यस्तै,
साNर्वज8निक उद्यानमा कुनैप8नि आकारको शोभायमान रैथाने8बिरुवाहरू हु?र्काउन सकिन्छ ।


०२

आफ्नो वरिपरिका बिरुवाहरू खोज्नेर प्राप्त गर्ने
तपाईंलेआफ्नो वरपर æबिरुवाहरू रोप्नेæनिÃर्णय गÐÍर्नुभएको छ भनेउपयुक्त æबिरुवाहरू फेला
पाÐÍर्नुएउटा क±ठिन काÚर्यहुन सक्छ । तपाईं सजिलैसँग æनिजी र सरकारी न®र्सरीबाट कसरी

æबिरुवा प्राप्त गÐर्नसक्नुहुन्छ भन्नेबारेक्रमबद्ध रूपमा यहाँ सुची तयार गÀरिएको छ ।  


हामी बिरुवा कहाँबाट पाउन सक्छौँ ?

tनिम्न tनिकायहरूबाट tबिरुवा प्राप्त गEर्नसWकिन्छ । कtतिपय tनिकायबाट tनिःशु
ल्क र केही
साधारणतया tनिम्न tनिकायहरुबाट शु
ल्क tतिरेर पtनि tबिरुवा cलिनु
पEर्नेहुन्छ ।


१. वन तथा वातावरण सम्बद्ध निकायहरू

काठमाडौं उपत्यकामç
9 वन tबिउ प्रयोगशाला तथा भण्डारण केन्द्र, हात्तीसार, काठमाडौँ `
9 Wडि5भिजन वन काpर्यालय काठमाडौं–हात्तीसार, लcलितपु
र–गोदावरी, भक्तपु
र
(पेप्सीकोलाबाट सानो:ठिमी जाँदा मनोहरा पु
ल पार गरेपछि दा:हिनेघु
म्तीमा) `
9 भू
−तथा जलाधार व्यवस्थापन काpर्यालय, हात्तीवन, लcलितपु
र ।

नोटः नeर्सरीहरू tतिनका काpर्यालय अन्तIर्गत tवि5भिन्न स्थानहरूमा रहेका हुन सक्दछन्।


काठमाडौं उपत्यका बाहिg
 राष्ट्रपæति चुरेतराई मधेस संरक्षण æविकास सæमिæतिको क्लस्टर अ फिसहरू सलकपुर,
मोरङ (प्रदेश १), भरतपुर( डिभिजन वन काÚर्यालय पÀरिसर बसेनी नजिकै, बागमती
प्रदेश), बुटवल, नयागाँउ (लुÆम्बिनी प्रदेश) र लम्की, कैलाली (सुदरुपश्चिम प्रदेश) ।
थप जानकारीको ला"गि
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 वन ¥बिउ प्रयोगशाला तथा भण्डारण केन्द्रहरु, ¥बिराटनगर, पोखरा तथा नेपालगञ्ज `
 ७७ वटैजिल्लाका Xडिyभिजन वन का&र्यालयहरू र सब–Xडिyभिजन वन का&र्यालयहरू `
 बृहत जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र उदयपुरगाइघाट, पोखरा पाNर्दी, जाजरकोट र बैतडी `
 जलाधार स्रोत व्यवस्थापन केन्द्र, कुलेखानी, माw¡,र्खुमकवानपुर।


प्रदेश तहको भू–संरक्षण व्यवस्थापन का1र्यालयहf
 प्रदेश १ धनकुटा र ओखलढुंगा; प्रदेश २: सिराहा लहान र रौतहट चन्द्र¥निगाहपुर;
बागमती प्रदेश: ललितपुरर सिन्धुपाल्चोक; गण्डकी प्रदेश: तनहुँर प}र्वत, लुम्बिनी प्रदेश:
दाङ, पाल्पा, अEर्घाखाँची तथा रोल्पा; सुदरूपश्चिम प्रदेश: डडेलधुरा र डोटी; कsर्णाली
प्रदेश: सुwर्खेतर जुम्ला) `
 वन ¥विज्ञान अध्ययन संस्थान, Xत्रिभवुन ¥विश्व¥विद्यालय, पोखरा र हेटौंडा `
 वनस्प¥ति अनुसन्धान केन्द्रहरू-इलाम र माइपोखरी (इलाम); धनुषाधाम (धनुषा); हेटौंडा,
दामन र Xटिस्टुङ (मकवानपुर); कपुरकोट (सल्यान); नेपालगञ्ज र ढकेरी (बाँके);
धनगढी (कैलाली); खलंगा (जुम्ला) र ¥विश्व शान्ति पार्क, पोखरा (कास्की) `
 वन पैदावार ¥विकास स¥मि¥ति सागरनाथ (सर्लाही) र केरखा (झापा) ।


२. कृUषि तथा पशुपन्छी Sविकास एवंसेवा का1र्यालयहf
 कृXषि अनुसन्धान केन्द्रहरू, बागवानी केन्द्रहरू, कृXषि ज्ञान केन्द्रहरू (¥विशेष गरी
बागवानी ¥बिरुवा) र पशुअस्पताल र पशुसेवा केन्द्रहरू (जहाँ ¥बिशेषगरी पशुआहाराका
लागि डालेघाँसका ¥बिरुवा उत्पादन गªर्नेतथा ¥वितरण गªर्नेका&र्यक्रम रहेको हुन्छ ) ।
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३. निजी नUर्सरीहरूलेशु
ल्क fलिएर विरुवाहरू उपलब्ध गराउन सक्ने
छन्।


कुन प्रजातिहरू उपलब्ध छन्v
 सम्ब\न्धित काhर्यालय तथा काhर्यक्रमहरूको आधारमा नर्सरीमा उत्पाAदित lबिरुवा

lवितरणका ला:गि उपलब्ध हु
नेग}र्दछन्.
 सामान्यतया, वन तथा वातावरणीय क्षेत्रगत काhर्यालयहरूबाट, वन, डालेघाँस र सौन्दhर्य
वा सजावटको lबिरुवाहरू उपलब्ध हु
न्छन्.
 यसबाहेक, यस प्रकारको lबिरुवाहरू lनिजी वन धनीहरु, lविशेष समू
ह वा ल-क्षित
गlतिlविPधिहरूको ला:गि lबिरुवा हु
oर्काउन वा lवितरण ग¬र्नकाhर्यक्रम स्वीकृत गरेको भएमा
फलफूल वा बागवानी lविशेष lबिरुवाहरू पlनि उपलब्ध हु
न सक्छन्.
 कृ|षि ज्ञान केन्द्रहरू तथा काhर्यालयहरू र बागवानी केन्द्रहरू सAहित अनु
सन्धान
केन्द्रहरूलेफलफूलका lबिरुवाहरू lवितरण ग}र्दछन्र पशुअस्पताल तथा पशुसेवा

lविज्ञ केन्द्रहरूलेडालेघाँस प्रजाlतिहरू lवितरण ग¬र्नसक्छन्।


हामीलेकतिवटा बिरुवाहरू पाउँछौंv
 यो व्य:क्ति एवंसंस्थाद्वारा प्रस्ताlवित वृक्षरोपण र मागको उद्देश्यमा lनिर्भर ग}र्दछ .
 lबिरुवाको संख्या उनीहरूको प्रस्ताlवित योजना अनु
सार lनिKर्धारण ग रिन्छ । यAदि ठोस
प्रमाण र lबिरुवा रोप्नेयोजनासAहित अनु
रोध ग रिएमा धेरैसंख्यामा र चाहेको प्रजाlतिहरू
उपलब्ध भएसम्म प्राप्त हु
न सक्नेछ .
 सामान्यतया, प्रत्येक व्य:क्तिले१० देखि २० lबिरुवाहरू प्राप्त ग2र्छन्वा केही

-जिल्लाहरूमा उनीहरूलेआवेदन गरेबढीमा ५० वटासम्म lबिरुवाहरू प्राप्त ग¬र्न
सक्नेछन्.
 तर यो संख्या समु
दाय वा सङ्Aठित संस्थाहरूको हकमा उपयु
क्त योजना पेश गरेमा
बढ्न सक्नेछ ।
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अग्ला, मध्यम र होचो कस्ता प्रकारका बिरुवाहरू उपलब्ध छन्J
E

अधिकांश zबिरुवाहरू ३० दे
fखि ५० से
Mन्टिzमिटर अग्ला हु
न्छन्³

E

zविशे
ष उद्दे
श्यका लाKगि क
े
ही नर्स
रीहरूमा अग्ला zबिरुवाहरू हु
न सक्छन्
, बहु
–वGर्षीय
भzनिने
दु
ई -फिटभन्दा अग्ला ती zबिरुवाहरूलाई प्रायः सहरी क्षे
त्रमा रो-पिने
ग&रिएको छ ।
यस प्रकारका zबिरुवाहरू zविशे
ष वृ
क्षरोपण का0र्य
क्रमको लाKगि zविशे
ष अनु
रोधमा उपलब्ध
हु
ने
छन्³

E

यस बाहे
क, तराईमा र क
े
ही नर्स
रीमा कलमी (Cutting) र जरा (Root Shoot
cutting) भएको zबिरुवा zवितरणको लाKगि उपलब्ध हु
ने
छन्। तराईमा, सिसौ र -टिक
प्रजाzतिका zबिरुवा यस zविधिबाट उत्पादन गOर्ने
गरे
को पाइन्छ ³

E

सहरी क्षे
त्रमा दु
ई वा तीन -फिट अग्लो ठू
ला zबिरुवाहरू रोप्न सिफा&रिस ग&रिन्छ ³

E

zविशे
ष उद्दे
श्यको लाKगि का0र्यालयको स्वीक
ृ
त का0र्य
क्रम अन्त?र्ग
त र सहरी वृ
क्षरोपणको
लाKगि अग्ला zबिरुवाहरू र नर्स
रीहरूमा हु
}
र्के
का एक वGर्ष
भन्दा बढी अवधिका zबिरुवाहरू
उपलब्ध गराउने
ग&रिएको छ । 



क
ु
न उद्दे
श्यका लागि हामी बिरुवा पाउँ
छौं ?

zबिरुवाहरू zनिम्न उद्दे
श्यका लाKगि zवितरण ग&रिन्छ । ©
E

घर, भवन तथा बसोबास गOर्ने
प&रिसर व&रिपरी सौन्द0र्य
यु
क्त वनस्पzति वा वृ
क्षवा-टिकाले
सजावट गOर्न³

E

का0र्यालय प&रिसर र का0र्यालयका जग्गाहरूमा zविरुवाहरू रोप्नको लाKगि तथा zविभिन्न
उत्सवका दिनहरू र समारोहहरू मनाउन ³

E

का0र्यालय र साqर्व
जzनिक संस्थानहरूको प&रिसर सजाउन र व&रिप&रि ह&रियाली कायम 

राख्न ³

E

zनिजी वृ
क्षरोपण मार्फत zनिजी जग्गाको उत्पादकत्व बढाउन ³

E

सहरी सडकहरू, राजमा?र्ग
हरू र नहरहरूसहित उद्यानहरू लगायतका सहरी जग्गा
सु
न्दर तथा ह&रियाली बनाउन ।
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Ð क्ष¾तिग्रस्त भू¾मि, नदी ºकिनारा, कबुलियती वन, सामुदा यिक वन र अन्य सार्वज¾निक
जग्गा जस्ता ¾विभिन्न खुला ठाउँहरूको पुनस्र्थापना ग¶र्न।


केहामी सरकारी नर्सरीबाट धेरैÏबिरुवा vलिन सक्छौं ²
) सामुदा/यिक वन लगायत अन्य वनका स्वीकृत का£र्यक्रमहरूका ला/गि संस्था र
का£र्यालयहरूको वृक्षरोपण योजना अनुसार Dबिरुवाहरू उपलब्ध ग®र्नसÄकिन्छ तर Dबिरुवा
उत्पादन ग®र्नेका£र्यालयलाई समयमैसू7चित ग®प®र्ने
र्नु हुन्छ ।


केहामी Ïनिजी वृक्षरोपणको ला¹गि Ïबिरुवाहरू पाउँछौं²
) Dनिजी वन धनीलाई का£र्यालयको नर्सरीमा उत्पा&दित Dबिरुवाहरूको संख्याको अनुपातमा
मात्र Dबिरुवा उपलब्ध गराउनेग"रिएको छ 5
) य&दि धेरैDबिरुवाहरू चा&हिएमा Dनिजी वन धनीलेप&हिलेनैवृक्षरोपण योजना तयार गरी

Dविरुवा माग ग®र्नुप;र्दछ । Õ
) Dनिजी वन धनीहरूको का£र्ययोजना अनुरुप Dविरुवाहरू उपलब्ध गराउनको ला/गि सक्दो
सहयोग वन का£र्यालयहरूलेग®र्नेगरेको पाइन्छ ।


हामीलेÏबिरुवाको ला¹गि कÏति शुल्क Ïति¨र्नुपkर्छ?Ô
) सामान्यतया, वन तथा वातावरण सम्बद्ध सरकारी Dनिकायहरूद्वारा Dबिरुवाहरू Dनिःशल्क

ु
Dवितरण ग"रिन्छ । यद्यÄपि, केही Dनिकायहरूलेशुल्क पDनि लिन्छन्5
) Äडि भिजन वन का£र्यालयहरू र सम्बÊन्धित सब–Äडि भिजन वन का£र्यालयहरूद्वारा Dबिरुवा

Dनिःशल्क
ु उपलब्ध गराउँदैआएको छ 5
) यद्यÄपि, ÄकिसानहरूलेDविशेष का£र्यक्रमको ला/गि अनुमो&दित का£र्यक्रममा धेरैDबिरुवाहरु र
कुनैDविशेष प्रजाDतिहरू आवश्यक भएमा Dबिरुवाको ला/गि लगानी ग®प®र्ने
र्नु हुनसक्छ ।
यसको DनिÂर्धारण त्यस्ता Äकिसानहरूलेसम्बÊन्धित वन का£र्यालयहरूमा सम्पxर्क गरेर
सूचनाहरू उपलब्ध हुन सक्दछन्।
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÷ वनस्पØति काùर्यालयहरू (Plant Resources Offices) द्वारा Øवित4रित केही

Øबिरुवाहरू स–शु
ल्क पØनि छन्। सम्बeन्धित काùर्यालयहरूमा सम्प'र्क गरेर यस बारे
मा
बु
झ्नुपêर्ने
छ ।


हामीलेकार्यालयमा õबिरुवाहरूको लागि कõति समय अगाडी अनु
रोध गïÁ
र्नुपÕर्छ}
y सामान्यतया, अbधिकांश सरकारी वन नsर्सरीहरुमा ५० भन्दा कम @बिरुवाहरू वा २० दे
3खि
५० @बिरुवाहरूका ला{गि तत्काल अनु
रोध गXर्नस²किने
छ/
y @निजी वन धनीहरूले@विशे
ष उद्दे
श्यका ला{गि कुनैजग्गा तथा भू
भागमा वृक्षरोपण गX0
र्नु
परेमा, एक आb(र्थिक वmर्षअगा²डि नैयोजनाका साथ सम्ब न्धित वन काfर्यालयमा @निवे
दन
पे
श गरिएमा लक्ष्य अनु
रुप @बिरुवा उपलब्ध हु
नेसु
@निश्चित गXर्नेप@नि गरिएको छ । यसको
सु
@निश्चितताको ला{गि सम्ब न्धित काfर्यालयमा सम्प_र्क गX0
र्नुप8र्दछ । ¸
y @बिरुवा @वितरणको समय तथा दिनहरू सामान्यतया मनसु
नको आरम्भ पश्चात
काfर्यालयहरूद्वारा @नि³र्धारित गरिन्छ /
y @वितरण अवbधि माग र आपू
@iर्तिप्रणाली र प्रजा@ति छनौटमा @निBर्भर ग8र्दछ । तराईका केही

जिल्लाहरूमा, कहिले
काहीँ @बिरुवाको माग बमोजिम उत्पादन हु
न नसक्दा एक हप्ताको
ला{गि मात्र @बिरुवा @वितरणको व्यवस्था गरिन्छ /
y अbधिकांश जिल्लाहरूमा @बिरुवाको @वितरण असारको दोस्रो हप्तादे
3खि साउन
मसान्तसम्म (नsर्सरीमा @बिरुवाको उपलब्धता अनु
सार) गXर्नेगरिएको छ । केही
नsर्सरीहरूलेसबैमौसममा @बिरुवाहरू राख्छन्र सु
रक्षा एवंरेखदे
खको सु
@निश्चितता
भएमा थोरैसङ्ख्यामा वmर्षै
भरी @बिरुवाहरू @वितरण ग8र्दछन्/
y केही काfर्यालयहरूले@बिरुवा @वितरण गरिनेहप्ता वा दिनहरू एफएम र स्थानीय सञ्चार
माध्यमबाट साZर्वज@निक सू
चना प्रसारण गXर्नेगरे
को पाइन्छ ।


õबिरुवा लिन हामीलेकुन कागजातहरू पे
श गïÁ
र्नुप र्दछ }
y आवे
दनको नमु
ना वन काfर्यालयबाट प्राप्त गXर्नस²किन्छ ।
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]

क[हिले
काहीँ काfर्यालयबाट आवे
दनमा १० रुपै
याँको हु
लाक टिकट टाँस्न अनु
रोध 

गरिन्छ k

]

:बिरुवा माग गरिएको स्थान, ठे
गाना र क्षे
त्र आवे
दनमा खु
लाएको हु
नु
प5र्छk

]

य[दि व्यJक्ति :विशे
षले
धे
रै:बिरुवाहरू लगाउनको (सामान्यतया ५० भन्दा बढी र
क[हिले
काहीँ २५ भन्दा बढीको लाJगि प:नि यो काfर्यालय अनु
सार प:नि फरक फरक प:नि
हु
न सक्दछ) लाJगि आवे
दन [दिएको भएमा आवे
दनको साथमा नागरिकताको प्र:ति&लिपि र
वृ
क्षरोपण गQर्ने
स्थलको जग्गाधनी पु
र्जाको प्र:ति&लिपी बु
झाउनु
प5र्छ। यस्तो माग गQर्ने
कागजातहरू काfर्यालय अनु
सार फरक फरक हु
न सक्दछन्।W

]

काfर्यालयले
प:नि माग फाराम भQO
र्नुआवश्यक हु
न्छ, :विशे
षगरी काfर्यालय स्टोरमा दाखिल
:बिरुवाका लाJगि k

]

य[दि आवे
दन व्यJक्तिगत भएमा सम्पD
र्क नम्बर स[हित हस्ताक्षर गQO
र्नुप5र्छर य[दि आवे
दन
सं
स्थाबाट आएको भएमा सं
स्थाको ले
टर प्याडमा आ धिकारिक छापस[हित आवे
दन गQO
र्नु
पQर्ने
छ ।

०९

बिरुवा रोप्नको लागि विस्तृ
त मार्गदर्शन
fबिरुवा रोप्नुसामान्य जस्तो लाग्न सक्छ तर केही प्रªक्रियाहरू छन्जु
न तपाईंलेछुटाउन
सक्नु
हु
न्छ । तलको मा¯र्गद¢र्शनलेसही तrरिकालेfबिरुवा रोप्नेसम्पू
र्णप्रªक्रियाहरू बारेजानकारी
[दिन्छ । प्रªक्रिया सु
रु गRP
र्नुअ×घि, जfमिन वा स्थानमा fबिरुवाहरू छनौट गRर्ने
, खrरिद गRर्ने
, र रोप्न
सु
रु गRP
र्नुअ×घि fबिरुवा रोप्नु
को उद्दे
श्य स्पष्ट हु
नुआवश्यक छ । fबिरुवा रोप्नु
को फाईदा र लाभ

fविश्ले
षण गRP
र्नुप(र्दछ । केउद्दे
श्यबाट वृक्षरोपण गRर्नेहो ? जस्तैःसहरी वन हrरियाली गराउने
उद्दे
श्य, व्यावसा×यिक उद्दे
श्य, सांस्कृfतिक उद्दे
श्य र अन्य उद्दे
श्यका ला×गि भन्नेस्पष्ट हु
नुप(र्दछ ।
उद्दे
श्य अनु
सार प्रजाfतिहरू भौगोUलिक प्रकृfति एवंभौगोUलिक अवस्थिfतिको आधारमा चयन
गrरिनुप(र्दछ । य[दि तपाईंको क्षे
त्र वrरिपrरिको वातावरण तथा भौगोUलिक भू
–धरातलमा हु
ने

fबिरुवाहरूको fविवरणहरूको बारेमा थप जान्न चाहनु
हु
न्छ भने
, तल स्क्यान गRP
होस्
र्नु ।
वृ
क्षरोपण स्थल छनौट
\ उपयु
क्त प्रजाfतिहरू ने
पालका तीन पqर्यावरणीय भौगोUलिक क्षे
त्रहरू जस्तैतराई,

UशिवाUलिक र Bभित्री मधे
स, मध्य पहाड र मध्य–उपत्यका एंव उच्च [हिमाली क्षे
त्र कहाँ हो
सो को आधारमा छनौट गRP
पRर्ने
र्नु छ 7
\ प्रजाfतिहरू स्थानीय गु
ण, स्थानीय हावापानी, उचाइ, अवस्था र Bभिरालोपना, औसत वDर्षा
आदीको आधारमा उपयु
क्त हु
नपु(र्दछ । b
\ सामान्यतया, कस्तो खालका स्थलहरू उपलब्ध छन्जस्तैBभिरालो, Uसिम र अन्य
प्रकारका भू
–भागहरूको वास्तfविक स्थल fविशे
षताहरू प[हिचान गrरिनुप(र्दछ ।

थप जानकारीको ला×गि
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? \बिरुवाहरूको बृ
¯द्धि \विकास र अनु
कूलनका लाJगि माटो सबै
भन्दा महत्त्वपू
Hर्णहु
न्छ;
त्यसकारण, वृ
क्षरोपण स्थलको माटोको %पिएच मान (अम्लीय वा क्षारीय) जस्ता गु
णहरू
प@हिचान गरिनुपoर्दछ । ने
पाल सरकारबाट तयार गरिएको माटोको नक्सालाई आधार

^लिन स%किन्छ )
? वृ
क्षरोपण गgj
र्नुअगावैवृ
क्षरोपण स्थलको बु
ट्यान र झाडी हटाएर सफा गgj
प{र्छ
र्नु । य@दि
आवश्यक भएमा छेकबारको प्रबन्ध गरिनुप{र्छ।
प्रजाति छनौट
? स्थानीय/रैथानेप्रजा\तिहरूलाई वृ
क्षरोपणको लाJगि प्राथ\मिकता @दिनु
पoर्दछ; सम्भव
भएसम्म स्थानीय/रैथानेप्रजा\तिहरू छनौट गgj
पgर्ने
र्नु छ जसमा \मिचाहा र रोग वा %किराको
खतरा हु
नेछैन । स्थानीय प्रजा\तिहरूमा रोग र %किराको हमलाप्र\ति (छिटो अनु
कूलन हु
नेर
प्र\तिरोध क्षमता हु
न्छ )
? जलवायुपरिवर्तनको असर कम गgर्नर अनु
कूल गgर्नरैथानेप्रजा\तिहरू वृ
क्षरोपणका
लाJगि उपयु
क्त मा\निन्छ )
? गु
णस्तरीय \बिरुवाको उत्पादनको लाJगि उपयु
क्त माउ रुख ( राम्रो अवस्था र आकारका

\बिउ उत्पादन गgर्ने
रुखहरू) बाट \बिउ सङ्कलन गgj
पoर्द
र्नु छ । रुख राम्ररी बढ्नको लाJगि \बिउ
सबै
भन्दा महत्त्वपू
Hर्णकारक तत्व हो )
? \बिरुवा उत्पादन गgj
भन्दा
र्नु प@हिलेनैसङ्क^लित \बिउको प्रकृ\ति अनु
सार उ(चित \बिउ प्रशोधन,
भण्डारण र पू
O–उपचार
र्व
\वि धिका लाJगि सावधानी अपनाउनुपoर्दछ ।

Fबिरुवा उत्पादन र छनौ8
? न'र्सरीमा पोलीब्याग वा नाङ्गो जरा वा कलमी \वि भिन्न तरिकाबाट \विरुवाहरू उत्पादन गgर्ने
गरिन्छ )

ब्य
'र्स
३×७ इन्च र ४×७ इन्च आकारको पोली ब्याग एक वर्षभन्दा कम अव धिको लाJगि र

? पो^लि ागको आकार न रीमा \बिरुवा रहनेअव धिको आधारमा चयन गरिनुप{र्छ; जस्तै
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५×८, १०×१०, १०×१२ वा १२×१२ इन्च एक वFर्षभन्दा बढी अवZधिको लागि उपयोग ग
र्नु
पEर्दछ S
P कलमी ग$रिएका र जरा तथा टु
प्पो काWटिएका (Root and shoot cutting)

#बिरुवा ]सिधैनर्सरी ब्याडमा हु
nर्काउन सWकिन्छ S
P गु
णस्तरीय #बिरुवा उत्पादनको लागि #निय#मित ]सिँचाइ, गोडमे
ल, छहारीको व्यवस्था,
जरा–छाँटकाँट र #बिरुवाहरू समय समयमा स्थानान्तरण गरी ब]लियो बनाउनुआवश्यक
छS
P बृ
क्षारोपण पू
pर्वनर्सरीमा रहे
का #बिरुवाहरूको पहिलेनैछनौट ग
पEर्द
र्नु छ अन्यथा बाँकी
रहे
का #बिरुवाहरूको गु
णस्तर र स्वस्थ प्रकृ#ति राम्रो नहु
न सक्छ S
P सामान्य बृ
क्षारोपणहरूमा एक Wफिट अग्ला #बिरुवाहरू लगाइन्छन्। यद्यWपि, सहरमा र
सडक Wकिनारामा तीन Wफिट वा तीन Wफिटभन्दा अग्ला #बिरुवा रोप्न ]सिफा$रिस ग$रिएको 

छS
P सहरमा वृ
क्षरोपण गर्न#बिरुवा उपलब्ध गर्नको लागि अग्लो वा बहु
–वFर्षे
#बिरुवा उत्पादन
गर्नएकदे
खि तीन वFर्षलाग्छ । उच्च पहाडी भे
गमा कहिले
काहीँ नर्सरीमा तीन वFर्षभन्दा
बढी राख्नुपर्ने
हु
न सक्छ । दु
ई हजार #मिटर उचाइभन्दा माZथिका उच्च पहाड तथा हिमाली
क्षे
त्रमा #बिरुवाको उपयु
क्त साइजका लागि धे
रैवFर्षराख्नुपर्ने
हु
न्छ ।
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वृ
क्षरोपण स्थलको तयारy
n

स्थानीय रूपमा उपलब्ध उपकरणहरू जस्तै
क
ु
टाे
, कोदालो, गैँ
ची, बे
ल्चा र अन्य खन्ती वा
खाडल खन्न ( प्वाकल प,नि भन्ने
ग%रिन्छ) वृ
क्षरोपण स्थलको तयारीको ला.गि प्रयोग गhर्न
सकिन्छ 

n

आधु
,निक उपकरणहरू जस्तै
खाडल खन्ने
मे
/शिनहरू प,नि प्रयोग गhर्नसकिन्छ 

n

सामान्यतया, ने
पालमा खाडल वृ
क्षरोपण गhH
भन्दा
र्नु
पlहिले
नै
खन्ने
ग%रिन्छ । पlहिले
खाडल
खने
र राख्दा ,बिरुवाको जरा पlहिले
नै
नरम भइसक
े
को माटोमा स/जिलोसँ
ग सम्प:
र्कमा
रहन सक्छ । , ,विशे
षगरी कडा कि/सिमका माटोमा ,बिरुवा रोप्नु
अगाडि माटो नरम हु
नु
आवश्यक छ । यसरी पlहिले
नै
खाडल खन्दा ,बिरुवा रोपिसक
े
प छि धे
रैसमयसम्म

,बिरुवाको व%रिप%रि झारपात उम्रन प,नि पाउँ
दै
न 

n

खाडल खन्ने
योजना वृ
क्षरोपण गhH
भन्दा
र्नु
क%रिब १५ lदिन अ.घि गhH
पर्छ
र्नु
। कlहिले
काहीँ
खाडल खन्ने
काम एक वा दु
ई lदिन अ.घि प,नि हु
न सक्छ । यसको ,निर्धारण उपलब्ध
कामदारहरू, स्थान तथा कामको मात्रामा प,नि भर पNर्द
छ ।t

n

कम्तिमा एक हप्ता भन्दा बढीको फरकमा वृ
क्षरोपण गhर्न
को ला.गि खाल्डाहरू तयार
पाhर्न/सिफा%रिस ग%रिन्छ। यसलेवृ
क्षरोपण स्थलहरूलाई अनु
गमन र सु
धार गhर्न एवं
अन्य व्यवस्थापन गhर्न
का ला.गि सहायता गर्छ।

गैँ
ची

बे
ल्चा

खन्ती

१३

खाडलको ( आकार प्रकार ) र खाडल बीचको दु
र


खाडलको आकार सहरी क्षे
त्रहरूमा सामान्य आकारभन्दा फरक हु
न सक्छ । Eकिनभने
फ
ु
टपाथ र सडक Eकिनारामा Hबिरुवाको प्रकार र बृ
द्धि अनु
सार ग्रे
ट प्रयोग गSV
प9र्द
र्नु छ, जु
न
ने
पालको सहरहरूमा ज्यादै
नगण्यरुपमा प्रयोग गIरिएको छ । जहाँ प्रयोगमा रहे
को छ
त्यसको पHनि Eडिजाइन ज्यादै
कमजोर र दीगो मै
त्री रहे
को छै
न w



वृ
क्षरोपण स्थलको तयारी प#छि, प्रजाHतिको प्रक
ृ
Hति र Hबिरुवाको बृ
द्धि अनु
सार मजबु
ती र
वृ
क्षरोपणको प्रकारसहित सक
े
सम्म शोभा दिने
गरी बराबर दु
रीमा हार Hमिलाएर Hबिरुवा
रोप्नु
पर्छ। तथाEपि, लामो दु
रीसम्ममा नै
एक
ैप्रजाHतिको Hबिरुवा पHनि रोप्नु
हु
ँ
दै
न । Eकिनकी
जै
Hविक HविHविधतालाई पHनि ध्यान दिनु
प9र्द
छ । साधारणतया क
ु
नै
क्षे
त्रमा क
ु
नै
Hविशे
ष
प्रजाHतिको अनु
पात २० प्रHतिशतभन्दा बढी गराउनु
हु
ँ
दै
न w



दु
री कHति राख्ने
भन्ने
वृ
क्षरोपणको उद्दे
श्यमा Hनिर्भ
र ग9र्द
छ । जस्तै
ः यदि हामीले
चाँडो बढ्ने
प्रजाHतिको व्यवसा यिक उत्पादन गSV
परे
र्नु मा दु
री सामान्यभन्दा नजिक हु
नु
प9र्द
छ w



सामान्यया २.५x२.५ Hमिटरको दु
रीलाई प्राथHमिकता दिइन्छ । तर सहरमा वा सडकहरुमा
तीन Hमिटरदे
खि पाँच Hमिटरसम्म पHनि राख्न सEकिन्छ । अझ सहरमा भवनहरूबाट

Hविरुवाहरू टाढा नै
रोप्नु
प9र्द
छ Eकिनकी यसको जराले
घर तथा भवनको पqर्खाल र
जगलाई नै
भत्काउने
तथा नोक्सान गSर्नसक्ने
हु
न्छ । सामान्यतया रुखको हाँगाको
फ
ै
लावट जHतिसम्म त्यसको जरा फ
ै
लिने
ग9र्द
छ w



यदि Hबिरुवाको मजबु
ती धे
रैहु
न्छ तथा झाँ गिने
प्रक
ृ
Hतिको छ भने
दु
री सामान्यभन्दा धे
रै
हु
नु
प9र्द
छ । दु
रीको HनिCर्धारण Hबिरुवा बढे
र रुख हु
ँ
दा कHति अग्लो हु
न्छ तथा कHतिको
हाँगाHविगाहरू
ँ
झाङ्गिने
ग9र्द
छ त्यसले
HनिCर्धारण ग9र्द
छ । यसको HनिCर्धारणको ला गि जानकार
Hविज्ञ वन प्राHवि धिकको सहयोग लिनु
प9र्द
छ ।



दु
री सिधा हु
ने
गरी पङ
्Hतिबद्ध हु
नु
पर्छ।

१४

नर्सरीबाट वृक्षरोपण स्थलमा बिरुवा ढुवान|
w पोdलिथिन व्यागमा उमाtरिएको वा साtरिएको बिरुवा, हाँगाविँगाबाट उमाtरिएको बिरुवा,
माटोरuहित जरा मात्र भएको बिरुवा, कलमी बिरुवा नैप्रमखु प्रकारका विरुवाहरु हुन्
w वृक्षरोपण गर्नको लाQगि नpर्सरीमा नैबिरुवा छुट्ट्याउनुप(र्दछ र कDम्तिमा दुईदे~खि uदिनभन्दा
पuहिलेदे~खि नियमित पानी हाल्नुप+र्छ
w यuदि पोdलिब्यागको बिरुवा रोप्नुछ भने,प्रत्येक पोdलिब्याग च्यातिएको वा फुटेको छ Nकि
भनेर निरीक्षण गjर्नुप(र्दछ 
w रोपीनेप्रत्येक बिरुवा स्वस्थ र राम्रो आकारको हुनुप(र्दछ । विरुवाहरु हे(र्दा नैथाहा 

हुन्छ ।
w ढुवानीको साधनमा बिरुवा राख्नेर ~झिक्नेबेलामा सावधानी अपनाउनुप(र्दछ 
w जuहिलेपनि बिरुवाको सट्टा पोdलिब्यागहरूमा नैहातलेसमाउनुप(र्दछ । ठूलो साइजको
पोdलिव्याग रहेको छ भनेदुबैहातलेबिरुवाहरु समाउनुप(र्दछ । कतिपयलेबिरुवाको
काण्ड तथा डाँठमा समाएर यता उता गरेको दे~खिन्छ यो नितान्त राम्रो विधि होइन । 
w नpर्सरीदे~खि वृक्षरोपण स्थलसम्म बिरुवा ढुवानी सवारी साधन वा मानिस (डोको) द्वारा
गर्नसNकिन्छ । यuदि डोको प्रयोग गtरिएमा समान आधार बनाउन डोकोको तल्लो भागमा
पराल वा पराल जस्तैकुनैनरम वस्तुराख्न सNकिन्छ । 
w सहरहरूमा जीप, ट्रयाक्टर, तराई तथा भित्री मधेशमा कतैगोरु गाडाहरूमा बिरुवाहरू
ढुवानी गर्नप्रयोग गtरिन्छ, यसरी ढुवानी ग(र्दा बिरुवाहरू उचित आकारका ट्रमेा राख्नुप+र्छ
(३०x४५ सेमी) । (ठूलो आकारको हुन सक्छ) । आजकाल अन्य प्रकारका ट्रेहरू
तरकारी र Nकिराना पसलहरूमा पनि उपलब्ध छन्। तरकारीहरू ढुवानी गर्नेट्रे
वाकसहरू पनि प्रयोग गर्नसNकिन्छ 
w बिरुवाहरू ढुवानी गjर्नुअQघि पानी हाल्नुप+र्छर विरुवा ढुवानी गtरिरहेको सवारी
साधनको गति कम हुनपु+र्छअन्यथा बिरुवाहरू ढुवानीको समयमा सुक्नेछन्। सम्भव
भएसम्म नागबेली र कच्ची सडकदे~खि बच्नुप(र्दछ अन्यथा सवारीसाधन थNZर्किनबाट
१५

जो"गिनु
पLर्छ। धे
रैहावा लागे
मा Bविरुवाहरूको 8चिस्यान सु
के
र मZर्ने
डर हु
न्छ । अत: लामो
दु
रीमा Bविरुवा ढु
वानी ग)र्दा ठाँउ ठाँउमा सवारी साधनहरु रोके
र पाBनि .सिञ्चन ग)र्दै
ढु
वानी
गZ\
र्नुप)र्द
छ ।S
!

न4र्स
रीदे
खि वृ
क्षरोपण स्थलसम्म Bबिरुवा ढु
वानी ग)र्दा, सवारीसाधनमा राख्दा, झा)र्दा र
वृ
क्षरोपण स्थलमा राख्दा Bबिशे
ष सावधानी अपनाउनु
प)र्द
छ I

!

पो.लिब्यागको माटो कडा हु
नु
हु
ँ
दै
न र BनियBमित रूपमा पानी हाल्नु
पLर्छI

!

Bबिरुवा सु
र.क्षित तवरले
छाँयामा राख्नु
प)र्द
छ र सम्भव भएसम्म समतल भू
Bमिमा ठाडो
पारे
र राख्नु
प)र्द
छ।

वृ
क्षरोप¸
!

Bबिरुवा ढु
वानीप8छि सके
सम्म चाँडो रोप्नु
होस्। ढु
वानी र वृ
क्षरोपण बीचको समय धे
रैहु
नु
हु
ँ
दै
न I

!

Bबिरुवा (पो.लिब्यागहरू/कलमी वा ठू
लो आकारको Bबिरुवाको झोलाहरू) खाडल छे
उमा
ठाडो पारे
र राख्नु
प)र्द
छ I

!

रोप्ने
Bवि~धि Bबिरुवाको प्रकारमा Bनिwर्भ
र ग)र्द
छ । जस्तै
ः पो.लिब्याग वा पो.लिपटको Bबिरुवा वा
रुट सु
ट क{टिङ ग रिएको Bबिरुवा वा माटो रÀहित जरा भएको Bबिरुवा वा कलमी Bबिरुवा I

!

यÀदि पो.लिपट Bबिरुवाहरू पÀहिले
नै
खने
र पु
रे
को खाडलमा रोप्नु
पZर्ने
भएमा पÀहिलो चरणमा
पो.लिपट बराबर पÀहिले
भरे
को खाडलमा सानो प्वाल बनाउन कु
टो प्रयोग गZ\
र्नुपLर्छ।
माटोमा Bबिरुवा रोप्न पÇर्याप्त हु
ने
गरी वा अ.लि गÀहिरो गरी ठाँउ बनाउनु
प)र्द
छ । त्यसप8छि
घु
Bम्रिएको जरा हटाउन पो.लिव्यागको पीँधबाट दु
ई से
न्टिBमिटर का{टिन्छ । पो.लिव्यागलाई
खोले
र प्वाकलमा रा खिन्छ ता{कि जरा खाडलको सतहमा होस्। यÀदि प्वाकल धे
रैगÀहिरो
३० सेमि

नभएमा यसलाई गÀहिरो पाZ\
र्नुपLर्छ। यÀदि धे
रैगÀहिरो भएमा यसलाई अ.लिकBति माटो हाले
र
पु
रिÀदिनु
पLर्छI
!

Bबिरुवा रहे
को पो.लिव्याग एउटा धा रिलो चक्कुवा ब्ले
ड प्रयोग गरे
र काट्नु
पLर्छ।
४५ सेमि

१६

4

¨बिरुवाको जराको वरिपरि माटोलाई असर नपरोस भनी ¨विशे
ष ध्यान mदिदै
ँ ¨बिरुवाबाट
पोAलिब्याग हटाइन्छ ¡

4

¨बिरुवालाई ठाडो पारे
र राyखिन्छ । त्यसपZछि यसको वरिपरि अAलिअAलि ग र्दै
माटो 

भरिन्छ । प्रत्ये
क पटक माटो राखे
पZछि ¨बिरुवाको वरिपरि औलाले
TथिZचिmदिनु
पXर्छ¡
ं

4

जब प्वाकल पू
?र्णरूपमा भरिन्छ, पू
रै¨बिरुवालाई खु
ट्टाले
वरिपरि खाँदे
र अझ मजबु
त
पारे
र TथिZचिmदिनु
पXर्छ¡

4

¨बिरुवा रोप्ने
काUर्यसम्पन्न भएपZछि ¨बिरुवाको वरिपरिको माटोलाई वरपरको भू
– सतह
भन्दा थोरैअग्लो पाP
पXर्छ
र्नु
। वcर्षाको समयमा ¨बिरुवाको वरपर अनावश्यक पानी नरहोस्
र ¨बिरुवा हातले
¨बिस्तारैताने
र सार्नअसम्भव होस्। ¨निम्न Aलिyखित महत्त्वपू
?र्णबु
ँ
दालाई
ध्यान mदिनु
प र्द
छ ¡
4

पोAलिव्याग हटाउनु
पXर्छ¡

4

¨बिरुवाको वरिपरि माटोको AसिAलिन्डर यथावत हु
नु
प र्द
छ ¡

4

¨बिरुवाको जरा माटोसँ
ग एउटै
सतहमा हु
नु
प र्द
छ, ¨निश्चय नै
उच्च हु
नु
हु
ँ
दै
न ।¥

4

¨बिरुवा रोhपिसके
पZछि जमीनमा ~स्थिर हु
नु
पXर्छ¡

4

अग्ला ¨बिरुवाहरू Aसिधा ठाडो पार्नडोरी सmहितको एउटा लट्ठीले
टे
को mदिनु
पXर्छ। ¥

4

वृ
क्षरोपणपZछि प्ला स्टिकका झोलाहरू पु
नः प्रयोगका लागि सङ्कलन र व्यवस्थापन
गP
र्नुप र्द
छ । अQर्थात, वातावरण संरक्षणका लागि सावधानीपू
क
र्व व्यव~स्थित गरिनु
पXर्छ।



बिरुवाको संरक्षण एवंहे
रचा
4

३० सेमि

वृ
क्षरोपण स्थलको ¨विशे
षताहरू र वृ
क्षरोपणको मौसमको आधारमा Aसिचाइ
ँ
सु
¨विधा
उपलब्ध हु
नु
पXर्छ। ¨निय¨मित पानी हाल्नु
पXर्छ¡

4

मनसु
नमा पानी हाल्नु
प र्दै
न । मनसु
न पू
र्वर मनसु
नपZछि पानी तथा Aसिचाइको
ँ
व्यवस्थापन सँ
गै
वृ
क्षरोपण गरिनु
पXर्छ।
४५ सेमि

१७

/ वृक्षरोपण स्थल चरन र आगलागीबाट पू
रुपमा
र्ण
जोगाउनु
प?र्छv
/ aनियaमित रूपमा गोडमेल गfरिनुप[र्दछ v
/ सहरी क्षेत्रमा aनियaमित रूपलेमलजल गरी रो(पिएका aबिरुवाहरूको aनियaमित हेरचाह
अaति आवश्यक छ v
/ कामको पात्रो तयार गmp
र्नुप[र्दछ । यसलाई हेरचाह योजना पaनि भaनिन्छ v
/ मनसु
नमा वृक्षरोपण गरेको एक वा दु
ई मxहिनाप+छि पोषण प्रaतिस्प%र्धा कम गmर्नaबिरुवाको
वfरिपfरि गोडमेल आवश्यक छ v
/ कxहिलेकाहीँ aबिरुवा वfरिपfरिका अनावश्यक बोटaबिरुवाहरूलेबाधा पु
dर्याउन सक्छन्।
त्यसैलेजाडो मौसम सु
रु हु
नभ
ुन्दा अघि गोडमेल गmp
प?र्छ
र्नु । सु
ख्खा मौसम र जाडो
मौसममा +चिसोको प्रभावबाट बचाउन र +चिस्यान कायम राख्न गोडमेल गmp
र्नुहु
ँदैन । j
/ वन वा वनस्पaति उद्यानका प्राaवि धिकसँग पराम र्श लिएर माघ फागु
न मxहिनामा सु
केका,
अस्वस्थ, कमजोर हाँगाaबिँगा हटाउने,माघ फागु
न मxहिनामा काँटछाँट गmर्नेकाम उ+चित
तfरिकालेगmp
प[र्द
र्नु छ v
/ सहरी क्षेत्रमा aबिरुवाहरुलाई उ+चित तवरलेकाँटछाँट गरी सजाउनुप?र्छर उ+चित ट्रीगा\र्ड
वा ट्रीग्रेटलेaबिरुवाको संरक्षण गmp
र्नुप[र्दछ v
/ ट्रीगा\र्ड र ग्रेट यस्तो तfरिकालेaनिJर्माण गmp
प[र्द
र्नु छ जसलेसहरमा पैदल यात्रु
लाई xहिँड्न
स जिलो बनाओस्v
/ aबिरुवा बढ्नेअव धिमा डाँठ र हाँगाको आकार अनु
सार ग्रेट तयार गmp
र्नुप[र्दछ v
/ aबिरुवा रोपेको ठाउँमा माटो र अन्य संरचनाहरूमा बाधा नपु
गेमा र पैदल यात्रुxहिँड्ने
ठाउँमा ग्रेटहरू aनिJर्माण र जडान गfरिएमा सहरको सौन्दdर्यलाई कायम राख्न स(किन्छ ।

१८

व्यवस्थित वृक्षरोपण अ भियान

एक मार्गदर्शन
वृक्षरोपण अ~भियान केउद्देश्यको लाMगि हो त्यसको बारेमा अत्यन्त स्पष्ट हुनुप6र्दछ । यसको
लाMगि 0विशेष काwर्यदल तथा काwर्ययोजना तयार गरेर काwर्यगर्नसकेमा मात्र सफल हुन सक्ने
भएकोले0निम्न बमो,जिमका काwर्यहरूको बारेमा जानकार भइ सञ्चालन गर्नसकेमा वृक्षरोपण
अ~भियान सफल हुनेछ ।


१. उद्देY
 शाkन्ति अ~भियान तथा वातावरण संरक्षणमा योगदान गर्न।^
 काFर्बन अवशोषण तथा 0विशेष काFर्बन अफसेट गर्न1
 0वि~भिन्न खा,लि भू-भाग र भू-पxरि~धि क्षेत्र वा सामुदाMयिक भू-भाग वा अन्य स्थलको
संरक्षणको लाMगि वा खा,लि क्ष0तिग्रस्त भू0मिलाइ पुनःस्थापना गर्न।^
 सहरी सुन्दरताका लाMगि सडक &किनारामा वा सडकको बीचमा वा पकेट क्षेत्रमा वा
व्यMक्तिगत जग्गाको वxरिपxरि हxरियाली कायम गर्न।^
 0विद्या;र्थी वा युवालाई जागरुक वा ,शि,क्षित गर्नयोगदान दिन । ^
 अन्तVर्रा&4ष्ट्रिय वा रा&4ष्ट्रिय समारोह मनाउन 1
 जन्मदिन वा स्मृ0ति दिवस वा अन्य दिनहरुको सम्झना आदि मनाउन 1
 दुईराष्ट्रहरू र दुईपाRर्टीहरू वा दुईसंगठनहरू वा दुईवा धेरै0मित्रताको अवसरहरू बीच
सम्बन्ध 0नि?र्माण गर्न1
 कुनैप0नि व्यMक्ति वा संगठनहरूको लाMगि 0विशेष दिन मनाउन 1
 यस्तै0विशेष उद्देश्यको लाMगि ।
थप जानकारीको लाMगि

१९

२. अ$भियान वा समारोहको स्त2
'

अन्त9र्राWOष्ट्रि
य वा राWOष्ट्रि
य स्तरL

'

क्षे
त्रीय स्तर वा प्रदे
श स्त9

'

Iजिल्ला / नगरपाIलिका / गाँउपाIलिका / विद्यालय / संस्थागG

'

स्थानीय स्तर वा सामु
दायिक स्तर वा संस्थागत स्तर=

'

सञ्जाल / व्यावसायिक स्त9

'

व्यक्तिगत वा घरे
लु
स्त9

'

&दिवस तथा समारोह आदी 



कामको पात्रो र का?र्य
योजना तयार का?र्यान्वयन सहयोगी का?र्य
ताCलिका 





हप्ता

७२

ठू
लो अ`भियानको लागि योजना बनाउने
र प¦रियोजना तयारी चक्रमा बजे
ट
समावे
श गर्ने

हप्ता

५२

'

योजना बनाउन सु
रु गर्ने
र टोली बनाउने
L

'

सम्बन्धित कार्यालयहरू (वन तथा भू
संरक्षण विभाग, बबरमहल) वा Iजिल्ला तहका
कार्यालयहरू जस्तै
Wडि`भिजन वन कार्यालयहरू, जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरू, र
अन्य सम्बन्धित कार्यालयहरूसँ
ग परामYर्शगर्ने

२०

हप्ता

३२
| {दिन चयन गul
| आयोजक खोज्ने
r
| वृक्षरोपण स्थल छनौट गul
| Tबिरुवाको आकार छनौट गuर्नेr
| Tबिरुवाको संख्या Tनिiर्धारण गul
| बजे
ट Tनिiर्धारण गul
| सहयोगीहरू / प्रायोजकहरूको लागि सु
रु गul
| वृक्षरोपण स्थल / अव8स्थिTति / स्वाTमित्वको आकलu
| Tनिरीक्षण गuर्ने(वृक्षरोपण स्थल भ्रमण गuर्नेर स्थानीय ने
ताहरू र स्थानीय उत्सा{हित
सम:र्थकहरूसँग सम्पnर्क गuर्ने
| वृक्षरोपण अघि र पछि कुनैद्वन्द्व र स्वाTमित्वको समस्या छैन भन्नेसु
Tनि3श्चित गul
| स्माbर्टफोन वा अन्य उपकरणहरुबाट वृक्षरोपण स्थलको उचाइ नोट गuर्नेर फोटोहरू

खिच्न`
| वृक्षरोपण स्थलको /भिरालापना, स्वरूप, सम्भव भएमा माटोको प्रकार र वरपर पाईने
सबैप्रकारका वनस्पTति hटिपोट गul
| सडकदे
खि वृक्षरोपण स्थलसम्म Tबिरुवा ढु
वानी गuर्नेतयारीको लागि वृक्षरोपण
स्थलसम्मको दु
री कTति छ अनु
मान गuर्ने
r
| नAर्सरीबाट वृक्षारोपण स्थलको दु
री अनु
मान गul
| Tबिरुवाहरूको वास्तTविक संख्या अनु
मान गuर्ने
, (२.५x२.५ Tमिटर दु
री वा पङ्Tतिबद्धतामा
रोप्दा एक हे
क्टर (लगभग २० रोपनी) जTमिनमा १६०० बोटTबिरुवा हु
ने
छन्। यसैलेएक
रोपनी जग्गाको लागि ८० Tबिरुवा वा एक कट्ठा जTमिनमा ५० दे
खि ७० Tबिरुवाहरू
चा{हिन्छ ।

२१

P फल फल्नेप्रजा,तिहरूको हकमा ,विरुवा राे
प्नेदु
री वनजन्य प्रजा,ति भन्दा धे
रैहु
न 

सक्छ N
P वृ
क्षारोपण गरिनेप्रजा,तिहरूको नाम 'टिप्न9
P वन प्रा,वि]धिकहरूसँग परामर्शगरेपछि सही प्रजा,तिहरूको नाम पत्ता लगाउने(तपाईं
नIजिकको सब-'डि]भिजन वन कार्यालयका क@र्मचारीहरू वा 'डि]भिजन वन कार्यालयहरू
वा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरू वा वनस्प,ति अनु
सन्धान केन्द्रहरु वा सामु
दा यिक
वनको न1र्सरीहरूमा सम्पBर्क गZर्नसक्नु
हु
न्छ) । अन्य कार्यालयहरु प,नि हु
न सक्दछन्।_
P यOदि सु
,विधा भएमा तपाईं ,निजी न1र्सरीमा परामर्शगZर्नसक्नु
हु
ने
छ ।









हप्ता

१८
P प्रजा,तिहरू छान्नेर अÖन्तिम रूप Oदिन9
P ,बिरुवा अäर्डर वा बु
क गZq
P वृ
क्षरोपण स्थल ,निIश्चित गZq
P वृ
क्षरोपण स्थल भ्रमण गZq
P समन्वय स,मि,ति गठन गZq
दारी र भू
,मिका ,नि£र्धारित गZq
 


 P Iजिम्मे
P स्वयंसे
वकहरूको घोषणा गZर्नेतथा आह्वान गZर्ने
_
P सहयोगका ला गि स्थानीय वन प्रा,वि]धिकहरूसँग परामर्शगZर्नेतथा सम्बÖन्धित

,विज्ञहरुसँग प्रा,वि]धिक पक्षको जानकारी Iलिने
हप्ता

१२
P कार्यक्रम वा समारोह आयोजना गZर्नस,मि,ति गठन गZq
P कार्यक्रम सम्पन्न गZर्नको ला गि खर्चतथा कोषको उपलब्धता र स्वयंसे
वकहरुकाे
सहयोग रहनेसु
,निIश्चित गZर्ने

२२

. अन्य संस्थाहरूको ला\गि बोझ नबन्न सु
नि:श्चित ग*C
. प्रजाति र बिरुवाको संख्या नि:श्चित ग*र्ने
=
. वृक्षरोपणको समयमा बिरुवा र उपकरण ढुवानी ग*र्नेयोजना बनाउने
हप्ता

४
. सबैस्वयंसे
वकहरू, स्थानीय समु
दाय सदस्यहरू, स्थानीय सरकार, र सबैसहयोगीहरू
सoहित पाहु
नाहरूलाई वृक्षरोपण ग*र्नेoदिन नि:श्चित ग*र्नेत्यसको सू
चना ग*र्ने
=
. उपकरणहरू जम्मा ग*C
. गण्यमान्य व्य\क्तिहरूलाई आमन्त्रित ग*र्नेर वृक्षरोपण ग*र्नेसही मिति, समय र स्थान
सू
Yचित ग*र्ने( यसको ला\गि सामा:जिक सञ्चाल तथा सञ्चारका वि भिन्न माध्यमहरु उपयोग
ग*र्नसKकिन्छ ) ।
हप्ता

१
. स्वयंसे
वक र स्थानीय ने
ताहरूको एKकिन ग*C
. बिरुवा र सवारी साधनको निधो ग*C
. वृक्षरोपणमा र ढुवानी तथा वृक्षरोपण स्थल तयारी अनु
गमन ग*र्नवन प्रावि धिकको
संलग्नता रहे
को नरहे
को नि:श्चित ग*र्ने।=
. वन प्रावि धिकको संलग्नता हु
न नसकेमा गु
णस्तरमा ह्रास नआउनेगNरि वैक ल्पिक
व्यवस्था ग*र्ने। 


वृ
क्षरोपणको अघिल्लो दि
. वृक्षरोपण स्थल भ्रमण ग*C
. खाडलको स्थानहरुको अनु
गमन ग*र्ने

२३



रुख / बिरुवा डे
लिभरी तथा ढु
वानी ग½र्ने
समय तथा विरुवाहरु बु
झ्ने
जिम्मे
वारी कसको
होÐ



यदि वृ
क्षरोपणको अqघिल्लो दिन खाडल खन्नु
परे
मा खाडल खन्ने
औजार र अन्य उपकरण
व्यवस्था ग½र्ने



वृ
क्षरोपण स्थलको तयारीमा ध्यान %दिनु
पiर्ने
का`र्य
हरुÎ


दÒर्ता, जलपानको लाqगि स्वयं
से
वा क
े
न्द्र कहाँ स्थाXपित ग½र्ने
निर्ण
य ग½र्ने
Ð



पाXर्किंग र शौचालयहरूको सं
क
े
त राख्न:



बिरुवाहरू कहाँ पु
र्याउने
हो सो को जानकारी नर्स
रीलाई दिन:



उपकरणहरू कहाँ डे
लिभर र भण्डारण गAरिने
हो भने
र निWर्धारण ग½¸



खाडल खन्ने(क>म्तिमा ३० से
मी चौडा र ४५ से
मी उचाइ) यो बिरुवाको साइजमा निÆर्भ
र
गEर्द
छ। यदि फल फल्ने
रुख रोप्नु
छ भने
, ठू
लो आकारको खाडल खन्न आवश्यक पEर्द
छ
जस्तै
क>म्तिमा ५० से
मी चौडा र ५० से
मी उचाइ र यसलाई एक मिटर चौडा र एक

मिटर उचाइको सम्म आवश्यकता प½र्नसक्दछ ।Ð



मल र खाडल ठीकसँ
ग पङ
्qक्तिबद्ध ग½र्ने
 



वृ
क्षरोपण गiर्ने
%दिi


बिरुवा र यसको प्रकारको सं
ख्या पत्ता लगाउन:



वृ
क्षरोपण स्थलमा चाँडै
पु
ग्ने
तथा वृ
क्षरोपणको लाqगि पू
Úतयारी
र्ब
चरणमा गAरिने
काvर्यर
सामग्रीहरु पु
रा भएको एXकिन ग½र्ने
। 



आगन्तु
क व्यवस्थापनÎ
द{र्ता ग¶र्ने
तथा स्वागत ग¶र्ने
Ë
आमwन्त्रित व्य/क्तिको नाम टिप्ने।Ë
प्रमु
ख अति थि लगायत विशे
ष अति थिहरू र सबै
लाई स्वागत ग¶र्ने
।Ë
समारोह प्रकार धे
रै
औपचा8रिक वा अÕर्धऔपचा8रिक वा अनौपचा8रिक ग¶र्ने
।

२४

 प्रमुख अvतिcथि र उनको भूvमिका र अन्य आयोजकहरू vनि`श्चित गkर्ने(भूvमिका अनुसार

प7हिलो / दोस्रो / तेस्रो) ।r
 सहयोगीहरू / योगदानक\र्ता / प्रायोजकहरूको नाम Cटिप्ने।r
 स्वयंसेवक स7हित सबैसहभागीहरूको नाम द\र्ता गkर्ने। 


समारोह स्थल व्यवस्थापनo
 आवश्यक परेमा मञ्च तयार गkर्ने।r
 स`जिलोका लागि यसलाई खुला स्थानमा प्राकृvतिक रूपमा आयो`जित गkर्नसुझाव 

7दिइन्छ ।r
 समारोहको लागि आवश्यक सामग्रीहरू का}र्यस्थलमा आएको नआएको यCकिन गkर्ने।
सबैले`जिम्मेवारी बहन गरेनगरेको vविषयमा यCकिन गkर्ने
 आक2स्मिक व्यवस्थापनको लागि पvनि एCकिन गkर्ने।r
 समारोहको पोस्टर / ब्यानर राख्ने।r
 उदघाटन समारोह आयाेजना गkर्ने।r
 सामू7हिक फोटो `लिने।r
 वृक्षरोपण तPरिका प्रद नी:
र्श अलग स्थानमा।r
 वृक्षरोपण गkर्नेतPरिका देखाउन वा प्रद नर्श गkर्नेजानकारी कार्डvवितरण गkर्ने।r
 समापन मन्तव्य तथा धन्यवाद ज्ञापन ।r
 उपकरणहरू जम्मा गkर्नेर सूची बनाउने।r
 का}र्यक्रम स्थल सफा गkर्ने
।r
 पुनः सबैलाइ धन्यवाद 7दिन नvबि:र्सने। 


वृक्षरोपण व्यवस्थापनo
 वृक्षरोपण तPरिकाको प्रद नर्श 
 खन्ने,रोप्नेर छापो 7दिने।
२५








पानी हाल्ने,
दैWनिक सुरक्षा र हेरचाहको लाgगि संयोजकहरूलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गtर्ने,
वृक्षरोपण स्थलबाट प्लाMस्टिकको अवशेषहरू सफा गtर्नेर पुनःप्रयोग गtर्नप्रबन्ध गtर्ने,
समापन ,
समापन मन्तव्य ,
जलपानको व्यवस्था गtर्नेहो भनेत्यसको व्यवस्थापन ।



ज्यादैमहत्वपू'र्ण%विषयः यस्तो कार्यक्रमहरु गर्दा झन बढी काRर्बन उत्सJर्जनको कार्यभैरहेको
दे6खिएकोलेजलवायुपरिवर्तन अनुकूलका Bक्रियाकलापहरु जस्तैसाइनबोर्डहरु काठको
तयार गtर्ने,स्वागत तथा सत्कारको लाgगि पाWनिका पलाMस्टिक बोतलहरु उपयोग सकेसम्म
कम गtर्नेवैकल्पिक व्यवस्था गtर्ने,खादाहरुको प्रयोग नगtर्ने,सवारी साधनहरुको पWनि ज्यादै
कम प्रयोग गtर्नेआदी । 


सबैBकिसिमका समारोहहरु वातावरणमैत्री तथा प्रकृ%तिमैत्री बनाउन आबश्यक दे6खिएको

छ । 


वृक्षरोपण पश्चात जारी राख्नुपर्नेकामहरु
) Wबिरुवामा पानी हाल्ने।
) गोडमेल गtर्नेर सुकेका, अस्वस्थ हाँगाWबिँगा हटाउने। 
) मरेको Wबिरुवा हटाएर अ{र्को रोप्ने।
) अनुगमन जारी राख्ने।
) सम्बMन्धित Wनिकायहरु, स्थानीय नगरपालिका तथा गाँउपालिकाहरु, वडाहरु सम्बMन्धित
कार्यालय तथा संस्थालाई प्रWतिवेदन गtर्ने।

२६

k Ãविरुवा रो¨पिएको स्थलमा कÃति Ãविरुवा रो¨पिएको हो कुन कुन जातको Ãविरुवाहरु
रो¨पियो कुनैÃविशेष समारोह हो भनेत्यसको नाम सvहित सकभर जलवायुमैत्री त;रिकाले
साइनवोSर्डतयारी ग¯र्नेर राख्ने।¢
k वृक्षरोपण रजिष्टरहरु राख्ने। 


वृक्षरोपणपuछि सुरक्षा उपायहy
k सुरक्षा उपायहरू र दी]र्घकाºलिन सुरक्षा तथा संरक्षणका उपायहरू आकलन गÅर्नेतथा
व्यवस्थापन गÅर्ने।¢
k समारोह, सुरक्षा, र प्र=तिवेदन तयारी गÅर्नसमग्र ºजिम्मेवारीको ला8गि ºजिम्मेवार एक
स्थानीय व्य8क्ति प6हिचान गÅर्ने। 


प्रDतिवेदन र अनुगम.
k लगातार पानी हाल्नेर रेखदेख योजना तयार गÅर्नेवा गरेको योजना काeर्यान्वयन गÅर्ने
काeर्ययोजना तयार गÅर्ने। किरा र रोगका समस्याहरूको =विरूद्ध स्वस्थ =बिरुवा र
सुरक्षाको प्रत्याभू=ति गÅर्ने&
k सामान्यतया =बिरुवा बढ्नेअवधिमा चैत्रदेखी आºश्विनसम्म प्र=ति हप्ता एक इन्च बराबर
वªर्षा चा6हिन्छ। त्यसकारण, पानी उपलब्ध छ भने=निय=मित पानी आवश्यक छ । य6दि
वृक्षरोपण समारोह र काeर्यक्रम सुक्खा र जाडो अवधिमा आयोजना गरिएको भएमा 

=निय=मित रूपमा धेरैपानी चा6हिन्छ &
k सुकेका, अस्वस्थ र फैºलिएका हाँगाहरूलाई समयमैहटाउने। 


पुनःरोपण तथा हेरचाह 
k मल भनेको रुखको खाना हो आवश्यक भएमा प्रयोग गÅप`र्छ
र्नु ।=निय=मित ताºलिका बनाइ
मल राख्न सकिन्छ तर धेरै=विरुवाहरुमा मल राख्न आवश्यक प र्दैन।
k दुईवªर्षभित्रमा १० प्र=तिशत =बिरुवा प्र=तिस्थापन गÅर्नुपÅर्नेहुनसक्छ । यो दर बढी प=नि हुन
सक्दछ ।
२७

%

ग)र्मीको अन्तमा बिरुवाको अवस्था जाँच गर्ने
र शरद ऋतु
मा पु
नरोपण योजना बनाउने
$

%

अवस्था र हे
रचाह योजनाको वा र्षि
क प्रतिवे
दन बनाउने
।

२८

C02

रुख रोपे
र कति का~र्बन स{ञ्चित हु
न्छ ?
रुख वा (बिरुवा रो पिसकेपXछि त्यो रुख हु
र्कदैजान्छ । जब जब ठुलो हु
ँदैजान्छ त्यसको
काण्ड हाँगा पातहरू प(नि बढ्दैजान्छ । जबसम्म रुखको वृ&द्धि भइरहन्छ तबसम्म काPर्बन प(नि
स#ञ्चि(ति बढ्दैजान्छ । (विश्वमा (विशे
ष गरी काPर्बन मापनका ला1गि इन्टरने
शनल प्यानल अफ
जलवायुपZरिव-र्तनलेमाQर्गद नर्श तयार गरेको छ । तर देशको हावापानी अनु
सार एलोमेfट्रिक
स(मिकरण तयार गरी नाप्नेतZरिकाको ला1गि सू
त्रहरू (निकाले
को खण्डमा यसको (विश्वस(नियता
बढी हु
न्छ । तर ने
पालमा हालसम्म एलोमेfट्रिक स(मिकरण तयार गZरिएको छैन ।

 

जब रुखहरू बढ्दैजान्छ त्यसलेस#ञ्चित गjर्नेकाPर्बन प(नि बढ्दैजान्छ । तर यो बढ्नेक्रम र
पZरिमाण प्रत्ये
क प्रजा(ति, स्थानीय हावापानी तथा हुर्किनेदरमा (निर्भर हु
न्छ । रुखहरूको
स्वभाव अनु
सार काPर्बनको स#ञ्चि(तिमा तल मा#थि पBर्दछ । साधारण तZरिकाबाट कुनैप(नि
रुखलेक(ति काPर्बन स#ञ्चि(ति गjर्नसक्दछ आङ्कलन गjर्नस किन्छ । यो तZरिकाहरू सबैठाँउ

(विशे
षमा लागुनहु
न प(नि सक्दछ । यो शतप्र(तिशत सही नहु
न सक्दछ तर मोटामोटी यसले
नजिकको आँकडा 4दिन्छ ।


साधारणतया कुनैप(नि रुख रोपे
र हु
र्कदैजाँदा ज(मिन माथी र ज(मिन मु
नी गरेर रुखलाई दु
ई
भागमा बाँड्न स किन्छ । सPर्बप्रथम त्यो रुखको हZरियो तौल क(ति हु
न्छ भने
र आङ्कलन गjo
र्नु
पBर्दछ । जु
न हZरियो तौललाई सु
केको तौल (निकाल्नुपBर्दछ । त्यो तौलको कZरिव ५० प्र(तिशत
काPर्बन हो । (निम्न अनु
सार गणना गjर्नस किन्छ ।

थप जानकारीको ला1गि

२९

C02

क. रुखको हUरियो तौल आकलन गªर्ने
। (रुख नाप्नेतUरिकाबाट ¼निकाल्न सकिन्छ ) । 


ख. कूल हUरियो तौल केजि = ज¼मिन माºथिको हUरियो तौल * १.२

रुखको जzमिन माwथिको हरियो तौलमा २० प्रzतिशत जोड्दा जzमिन मु
zनिको कार्बन समे
त

zनिकाल्न सZकिन्छ । 


ग. कूल सु
ख्खा तौल केजि = कूल हUरियो तौल केजि * ०.७२५ 

रुखको हरियो तौलमा करिब ७२.५ प्रzतिशत सु
ख्खा तौल हु
न्छ । अतयब हरियो तौललाइ
०.७२५ लेगु
णन ग½r
र्नुपbर्दछ ।


घ. कूल का¯र्बन केजि = कूल सु
ख्खा तौल * ०.५० ( कूल सु
ख्खा तौलको ५० प्र¼तिशत ज¼ति
तौल ने
ट का¯र्बन हो) ।


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

एक केजि कार्बन बराबर ३.६७ गु
णा गरेमा कार्बनडाइअक्साइड zनिकाल्न सZकिन्छ ।

जस्तैकुनैरुखको तौललाइ आधा माने
र zनिकाले
को तौल मानौ १००० केजि भयो भने१०००
* ३.६७= ३६७० केजि कार्बनडाइ अक्साइड बराबर हु
न्छ ।

 

हवाइजहाज चड्नुभयो भनेक)ति का-र्बन अफसे
ट ग*र्ने

तपाइलेकुनैहवाइजहाज चड्दा मानौ काठमाडौबाट दिल्ली सम्म इकोनोमी वर्गमा दु
इ तर्फी
यात्रा गbर्दा करिब ०.६८ टन कार्बनडाइअक्साइड प्रzति व्यक्ती खपत हु
न्छ । यसको यदी
प्रकृzतिमा पु
न स्थाZपित ग½र्नअफसे
ट ग½र्नेहो भनेकरिब ०.६८ टन कार्बनडाइअक्साइड बराबर
= ०.६८ टन * ०.२७ = ०.१८३६ टन कार्बन केजिमा १८७ केजि हु
न्छ ।

३०

C02

तपाइलेकुनैरुख रोप्नु
भयो र त्यसको सु
ख्खा तौल जमिन माथी र तलको गरे
र ३७४ के-जि
भयो भनेमात्र तपाइलेकाठमाडौ दे
खी 9दिल्ली एक पटक इकोनोमी व मा
र्ग हवाइजहाज
चढे
को कार्बनडाइ अक्साइडको अफसे
ट ग/
र्नुहु
न्छ ।


३१

तराई, /शिवा/लिक र 1भित्री मधे
श
गु
लमोहर

राजवृ
क्ष

छतिवन 

निम

पा!रिजात  

कदम

पाखु
री

अमला 

से
तो शि!रिष

सिसौ

कुसु
म

३२

गु
लमोहर

Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf.

Flame tree / Flame of forest / Flamboyant Tree 

Fabaceae Family

उपलब्धता
१००० मिटर

उचाइ
१० - १८ मिटर

गु
लमोहर मडागास्करको सु
ख्खा पतझर वनको रैथानेवनस्पOति हो
तर यो वनस्पOति Oविश्वव्यापी रूपमा उष्ण एवंउपोष्ण क्षे
त्रहरूमा
लगाइएको छ। गु
लमोहर वनमा लोपोन्मु
ख अवस्थामा छ, तर यो अन्य
ठाउँमा व्यापक रूपमा खे
ती ग]रिन्छ र हु
=र्काइएको धे
रैठाउँहरूमा
प्राकृOतिक माOनिन्छ । यो संसारभर रो5पिएको छ। ने
पालमा, यो तराई,

cशिवाcलिक, र दू
न उपत्यकामा १००० Oमिटर उचाइ सम्ममा पाउन
स5किन्छ ।

थप जानकारीको लागि

राजवृक्ष

Cassia fistula L.

Golden Shower Flower/Indian Laburnum

Fabaceae Family

उपलब्धता
१२०० मिटर

उचाइ
१० - १५ मिटर

राजवृक्ष पू{र्वी एlसिया र भारतीय उपमहाद्वीपमा पाइन्छ। यो पू{र्वी
अSफ्रिका सPहित अन्य उष्ण क्षेत्रहरूमा अनुकूlलित गBरिएको छ ।
नेपालमा यो तराईदेखि १२०० मिटरसम्मको उचाइमा पाइन्छ ।
उत्प7त्तिस्थल कम उचाइको सुक्खा अxर्ध–पतझर वन र खुला वन एवं
घाँसेमैदान रहेको हुन्छ ।


राजवृक्ष खुल्ला वृक्षछत्र भएको मझौला आकारको रूख हो र पतझर
भएतापनि यो कPहिल्यैपू,तया
र्ण पातरPहित हुँदैन। पातहरू मि+श्रित र
३०–६० सेNन्टिमिटर लामो हुन्छन्। ती धेरैठूला अण्डाकार आकारका
४–६ जोडी पत्रहरूमा विभाlजित हुन्छन्।
थप जानकारीको लागि

छतिवन

Alstonia scholaris (L.) R.Br.

Devil tree / Black board tree 

Apocynaceae Family

उपलब्धता
१०० - १२५० मिटर

उचाइ
४० मिटर

छuतिवन पू
eर्वी ए>सियाको उष्ण क्षे
त्रहरू-चीन, भारतीय उपमहाद्वीप,
म्यानमार, थाइल्याण्ड, कम्बोHडिया, लाओस, Cभियतनाम, मले
>सिया,
इन्डोने
>सिया, Hफि>लिHपिन्सदे
kखि अष्ट्र>ेलिया र सोलोमन टापु
हरूमा
पाइन्छ। यो वनस्पuति ने
पालमा १०० दे
kखि १२५० uमिटरको उचाइमा
पाइन्छ ।


यो मझौलादे
kखि ठूलो रूख हो, जु
न खैरोदे
kखि खैरो–से
तो बोक्रा
भएको लगभग ४० uमिटर उचाइको हु
न्छ ।

थप जानकारीको ला गि

निम

Azadirachta indica A. Juss.

Neem

Meliaceae Family

उपलब्धता
६०-९०० मिटर

उचाइ
१५ - २५ मिटर

भारतीय उपमहाद्वीप र सZर्वत्र दUक्षिण एUसियाको सु
ख्खा क्षे
त्रहरूमा
रैथानेवनस्प4ति हो । यो भारतमा प्रशस्त पाइन्छ र म्यानमारसम्म
फैUलिएको छ । यो अXफ्रिका, क्याbरि4बियन, र दUक्षिण तथा मध्य
अमे
bरिकाका धे
रैप्रान्तहरूमा रोXपिएको छ । 4निम ने
पालको रैथाने
वनस्प4ति मा4निन्छ, जु
न ६० दे$खि ९०० 4मिटरको उचाइको वन र
खे
तबारीमा पाइन्छ । 4निम १५०० 4मिटर सम्म रोXपिन्छ ।

थप जानकारीको लाsगि

पारिजात

Nyctanthes arbor-tristis L.

Night Flowering / Coral Jasmine

Oleaceae Family


उपलब्धता
१५०० मिटर

उचाइ
१० मिटर

पाrरिजात ने
पाल, भारत, भु
टान, श्रीलंका र इन्डोने
_सियामाको रैथाने
वनस्पMति हो । आजकाल शोभनीय वनस्पMतिको रूपमा जताततैरोप्ने
गrरिन्छ । यो उष्ण एवंउपोष्ण क्षे
त्रहरूमा बढ्छ र सामान्यतया, यो
भारत, ने
पाल, श्रीलंका, मले
_सिया र इन्डोने
_सियामा न_जिकैका
म@न्दिरहरूमा रो>पिन्छ । यो सु
ख्खा पहाडमा र सु
ख्खा पतझर वन 8भित्र
हु
bर्कन्छ । यसलेसानो ठूलो सबैप्रकारको वQर्षा सहन सक्छ । 


पाrरिजात सामान्यतया फै_लिएको हाँगाहरू भएको १० Mमिटरसम्म
अग्लो हु
नेठूलो झाडीदार वनस्पMति हो । यो Mबिरुवा रोपे
को एक वQर्ष

8भित्र फूल फुल्न सु
रु हु
न्छ । झाडीलेस_जिलैमु
ना हाल्दछ ।
थप जानकारीको लागि

कदम

Anthocephalus chinensis Walp.

East Indian Walnut, Kadam

Fabaceae Family

उपलब्धता
१००० मिटर

उचाइ
१२ - २३ मिटर

कदम ने
पालको रैथानेवनस्पnति हो । यो तराई, भाबर र दु
नको
ओYसिलो पतझर र सदाबहार वनमा पाइन्छ । यो तराईको गाउँमा
लोक>प्रिय छ र प्रायः नदी, पोखरी आ=दिको नYजिकैरो>पिन्छ । यो १०००
nमिटर उचाइ सम्म सामान्यतया सालको वन भएको ठाउँको खोलाहरू
नYजिकको ओYसिलो क्षे
त्रहरूमा पाइन्छ ।


ते
Aर्सो हाँगाहरू भएको, १२-२३ से
+न्टिnमिटर लामो nविपरीत पातहरू
भएको, ठूलो आकारको पतझर रूख हो । फूल गोलाकार पहेँ
ला
हु
न्छ। गु
दीदार फलमा असंख्य साना बीजकोष हु
न्छन्।  


थप जानकारीको लागि

पाखु
री
Ficus glaberrima Blume

Moraceae Family

उपलब्धता

उचाइ

६०० - १५०० मिटर

१५ मिटर

पाँक
ु
री ने
पाल लगायत असम, बWर्मा, दIक्षिण चीन, अण्डमान टापु
,
इन्डोचीन र मले
Iसियामा पाइन्छ। ६०० - १५०० >मिटरको उचाइमा हु
ने
यो वनस्प>ति ने
पालमा प्राय: गण्डकी प्रदे
श अiर्थात्पोखरा वरपर
पाइन्छ । यो तराई क्षे
त्रमा प>नि राम्ररी बढ्छ। यो सामान्यतया पू
:र्वी
क्षे
त्रहरूमा जङ्गली अवस्थामा पाइँ
दै
न ।



यो बIलियो हाँगा भएको मझौला प्रकारको रूख हो । यसलाई तराई
तथा मध्य पाहाडी क्षे
त्रमा खासगरी डाले
घाँसका लाvगि रो"पिन्छ । यस
रूखले
गWर्मीको समयमा छहारीमु
>नि शीतल अनु
भव प्रदान गRर्द
छ ।

थप जानकारीको लाvगि

अमला
Phyllanthus emblica L.

Gooseberry / Indian gooseberry

Phyllanthaceae Family

उचाइ

उचाइ

१४०० मिटर

१० - १५ मिटर

अमला चीन, ताइवान, भु
टान, भारत, ने
पाल, पाhकिस्तान, श्रीलं
का र
दoक्षिण-पू
fर्वी एoसियाको रै
थाने
वनस्पHति हो । यो ने
पालमा उष्ण साथै
१४०० Hमिटरसम्मको उपोष्ण क्षे
त्रहरूमा पाइन्छ । 



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

2चिल्लो र रूख बढ्दै
जाँदा अस्थायी धब्बाहरू उh:प्किन्छन्। प्रायः
बाङ्गो हु
ने
काण्डको व्यास ३५ से
7न्टिHमिटर सम्म हु
न्छ ।

थप जानकारीको ला£गि

शिरीष/से
तो शिरीष
Albizia procera (Roxb.) Benth.

Silver Bark Rain Tree

Fabaceae Family

उपलब्धता

उचाइ

६५० - १३५० मिटर

१० - २० मिटर

से
तो sशिरीष उत्तरी भारतबाट दsक्षिण-पू
fर्वी एsसिया हु
ँ
दै
एsसियामा
ओsसिलो पतझर र अPर्ध
-सदाबहार पहाडी वनहरू, दलदल वनहरू र
समतल घाँसे
मै
दानको रै
थाने
वनस्पEति हो । ने
पालमा यो ६५० दे
cखि
१३५० Eमिटरसम्म पाइन्छ ।



यो सामान्यतया १०-२० Eमिटर उचाइ हु
ने
8छिटो बढ्ने
पतझर रूख

हो । यसको सीधादे
cखि थोरै
वक्र काण्ड, हल्का खै
रो दे
cखि हल्का
हiरियो खै
रो बोक्रा र फ
ै
sलिएको पातलो वृ
क्षछत्र हु
न्छ । यसको मु
ना
राम्ररी आउँ
छ ।

थप जानकारीको ला±गि

सिसौ
Dalbergia sissoo DC.

Indian Rosewood

Fabaceae Family

उपलब्धता

उचाइ

२०० - १४०० मिटर

३० मिटर

Gसिसौ अफगाsनिस्तान, बं
गलादे
श, पू
zर्वी Vहिमालय, भारत, इरान,
म्यानमार, ने
पाल, पा@किस्तान, पGश्चिम Vहिमालयको रै
थाने
वनस्पsति हो ।
यो GशिवाGलिक पzर्व
तमाला क्षे
त्रमा तटीय वनको एक प्रमु
ख भाग हो र
२०० sमिटर मा+थि पाइन्छ, तर १,४०० sमिटर सम्म पाउन स@किन्छ ।



प^रिपक्वतामा उचाइ: Gसिसौ ३० sमिटरसम्म अग्लो हु
ने
मध्यम
आकारको पतझर रूख हो । यसको sबिरुवा १२-१५ व<र्ष
मा प^रिपक्व
हु
न्छ। काण्ड प्राय: बाङ्गो र ८ sमिटर सम्म हाँगा रVहित हु
न्छ,
कVहिले
काहीँ २० sमिटर सम्म ।


थप जानकारीको ला£गि

कुसु
म

Schleichera oleosa (Lour.) Oken

Ceylon oak/ Lac tree

Sapindaceae Family


उचाइ
३५ मिटर

उपलब्धता
१२०० मिटर

कुसु
म इन्डो-मलाया पाpरिgस्थिcतिक क्षे
त्रको रैथानेवनस्पcति हो । यो
Qहिमालयको तल्लो भे
गमा प्रायः कम उचाइमा फैhलिएको छ तर
यदाकदा समु
द्र सतह माEथि १,२०० cमिटर सम्म पcनि फैhलिएको 

पाइन्छ । ने
पालमा यो १५० cमिटरदे<खि ९५० cमिटरसम्म पाइने
जनाइएको छ।


कुसु
म 5ढिलो बढ्ने
, केही समय पतझर हु
नेर ३५ cमिटर उचाइ हु
न
सक्नेठूलो रूख हो । प्राय: बाङ्गो र मजबु
त हु
नेकाण्ड २ cमिटर सम्म
व्यास हु
न सक्छ, तर सामान्यतया कम हु
न्छ ।


थप जानकारीको ला£गि

मध्य पहाड

पैँ
यू
 


असारे
 


फिरफिरे
 


कल्की 


वीरे
न्द्रफ
ू
ल 


कोइरालो


बकाइनो 


फले
दो


किम्बु
 


दार/ गिठी

५५

पै
यँु

Prunus cerasoides D. Don

Himalayan Cherry

Fabaceae Family

उपलब्धता
१२०० - १४०० मिटर

उचाइ
३० मिटर

पैयँुभारतको गढवालदे
mखि ने
पाल, ^सिYक्किम, भु
टान र द^क्षिण-प^श्चिम
चीनको समशीतोष्ण Eहिमाली क्षे
त्रहरूको ?मि>श्रित वा खु
ला जङ्गलमा
पाइन्छ । यो सडक Lकिनारको आराम गaर्नेठाउँहरूमा, र सार्वज?निक
उद्यान वा बगैं
चामा शोभनीय वनस्प?तिको रूपमा प?नि खे
ती ग{रिन्छ ।
यो ने
पालको समशीतोष्ण भू
?मिमा १,२००-२,४०० ?मिटर उचाइमा
बढ्छ ।


फूल उभय^लिङ्गी हु
न्छ र गु
लाबी-रातो रङको झु
प्पा फूल ?बिस्तारै
लगभग से
तो हु
ँदैजान्छ । फूल फुल्नेमौसम अक्टोबर-नोभे
म्बर हो र
फल अLप्रिल-मेमEहिनामा संकलन ग{रिन्छ ।

थप जानकारीको ला©गि

असारे

Lagerstroemia indica L.

Crepe Myrtle

Lythraceae Family


उपलब्धता
१००० - १५०० मिटर

उचाइ
३ - ८ मिटर

असारेफूल भारतीय उपमहाद्वीप, दSक्षिणपू
nर्वी एSसिया, चीन, कोEरिया र
जापानको रैथानेवनस्पAति हो । असारेफूल व्यापक रूपमा
व्यावसा8यिकरण गEरिएको शोभनीय झाडी वा सानो रूख प्रकृAतिको
वनस्पAति हो जु
न Aविश्वको धेरैउष्ण एवंउपोष्ण क्षेत्रहरूमा अनु
कूSलित
र Aमिचाहा भएको छ । नेपालमा यो १००० दे9खि १५०० Aमिटरको
उचाइमा पाइन्छ ।


यो फरा(किलो फैSलिएको झाडी वा सीधा भी आकारको वृक्षछत्र
भएको सानो रूख, समतल सतह, गोलाकार, वा एक छेउमा Aतिखो
आकारको भु
ईँ ढाक्नेबहु-काण्ड भएको, पतझर रूख हो ।

थप जानकारीको ला8गि

फिरफिरे

Acer oblongum Wall. ex DC.

Maple 

Aceraceae Family

उचाइ
१२०० - २४०० yमिटर

उचाइ
१० - ४५ yमिटर

kफिरkफिरेपेLलिआtर्कkटिक र इन्डो-मलायान पाTरिRस्थिPतिक क्षेत्रमा
पाइन्छ । १२००-२४०० Pमिटरको उपलब्धता मा हु
नेयो वनस्पPति
प्राय:9चिलाउनेको वनमा पाइन्छ । यो काठमाडौं उपत्यकामा पTरि9चित
छ र स्वयम्भू
नाथ पहाडमा देख्न सkकिन्छ ।


kफिरkफिरेसानो दे.खि मध्यम आकारको सदाबहार रूख हो । पातहरू
भालाकार, PविभाLजित वा दाँतदार नभएको । फूल हTरियो-सेतो बाक्लो
शाखायु
क्त झु
प्पामा फुल्छ ।

थप जानकारीको लागि

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

Bottle Brush Tree

Myrtaceae Family

उचाइ

उचाइ

१८०० मिटर

८ मिटर

यस अष्ट्र
lे
लियाली रूख ने
पाललगायत उष्ण क्षे
त्रमा र स्थानीय
माaनिसहरूलाई aवितरणको लाSगि वन नVर्स
रीहरूमा व्यापक रूपमा
रोOपिन्छ । रूख तराई र कLरिब १८०० aमिटरसम्म सफलतापू
क
र्व
हु
Yर्काउन सOकिन्छ । 



यो खस्रो बोक्रा भएको सानो सदाबहार रूख हो। पातहरू एकान्तर,
कडा, ३-८ से
.aमि x ६ aमिaमिका हु
न्छन्। फ
ू
ल बोतल ब्रश जस्तै
रातो,
लामो पु
क
ं
े
शरस/हित, डाँठमा बाक्लो बे
लनाकार झु
प्पा फ
ु
ल्छ । यसले
दलदले
र मौसमी बाढी क्षे
त्रहरू र क
े
ही खस्रो माटो सहन्छ ।

थप जानकारीको लाSगि

वीरेन्द्रफूल

Jacaranda mimosifolia D. Don

Jacaranda, Black Poui

Bignoniaceae Family

उपलब्धता
१६०० मिटर

उचाइ
२० मिटर

ब्रा?जिलको रैथानेयो रूख धेरैवnर्षपहिलेनेपालमा शोभनीय र सडक
रूखको रूपमा ल्याइएको र काठमाडौं उपत्यका तथा सहरका अन्य
ठाउँमा व्यापक रूपमा रोपिएको छ । यो रूख शोभनीय उद्देश्यका
ला;गि नेपालमा कZरिब कZरिब अनुकू?लित बनाइएको छ । नेपालमा
स्व8र्गीय राजा वीरेन्द्रको नामबाट यस रूखको नाम राEखिएको हो । 


यसको पात 4विपरीत, 4बिपिननेट, असंख्य साना पातहरू हुने,4निलो
फुल्ने,ठूलो पतझर रूख हो । फल गोलाकार, कडा काठ, चेप्टो
(भएको लगभग ५ से.न्टि4मिटर) र असंख्य बीजहरू हुन्छन्।
थप जानकारीको ला;गि

कोइरालो
Bauhinia variegata L.

Orchid tree/ Mountain Ebony

Fabaceae Family


उचाइ

उचाइ

६० - १९०० yमिटर

१० - १२ yमिटर

कोइरालो चीन र भारतीय उपमहाद्वीपको शीतोष्ण एवंउष्ण क्षे
त्रमा
पाइने
रै
थाने
वनस्पKति हो । यो अEफ्रिका, अमे
?रिकाको उष्ण क्षे
त्र, वे
स्ट
इBन्डिज, र Dहिन्द तथा प्रशान्त महासागरका धे
रैटापु
हरूमा रोEपियो ।



रूखमा प्राय: एक भन्दा बढी मु
ख्य काण्ड हु
न्छ; काण्ड छोटो र
अक्सर बाङ्गो हु
न्छ । वृ
क्षछत्र हल्का फ
ै
7लिएको हु
न्छ । यो सल्ला र
)चिलाउने
पाइने
वनमा प्रायः पाइन्छ ।

थप जानकारीको लागि

बकाइनो

Melia azedarach L.

Chinaberry tree / Persian lilac / Indian lilac

Meliaceae Family


उपलब्धता
७०० - १३०० मिटर

उचाइ
१० - १५ मिटर

बकाइनो चीन, जापान, भारतीय उपमहाद्वीप, दUक्षिण-पू
nर्वी एUशिया र
उत्तरी तथा पू
nर्वी अष्ट्रUेलियाको ठूलो क्षे
त्रको रैथानेवनस्प>ति हो । 


बकाइनो चाँडो बढ्ने
, पतझर रूख हो जु
न घना, ओUसिलो जङ्गलहरूमा
लगभग ४५ >मिटरको उचाइमा पु
ग्न सक्छ, यद्य.पि यो

,चिसो र सु
ख्खा क्षे
त्रहरूमा धे
रैसानो हु
न्छ जहाँ यो क*हिले
काहीँ
हु
Gर्कन्छ ।


थप जानकारीको ला¦गि

फले
दो

Erythrina stricta Roxb.

Coral Tree

Fabaceae Family


उपलब्धता
१००० - १६०० nमिटर

उचाइ
१८ - २५ nमिटर

यो पbश्चिम ने
पालदे
Uखि दbक्षिण पbश्चिम चीन, भारत र म्यानमारसम्म
फैbलिएको छ । यो बोक्रा खस्रो हु
नेठूलो रूख हो। काँठ र पातका
डाँठहरूमा पCछि9ल्तिर फ=र्केको काँडा हु
न्छ। पातमा तीन पत्रक 

हु
न्छन्।


फूल रातो हु
न्छ। वसन्तमा पात/विहीन कडा काँडादार हाँगाहरूको
टु
प्पोमा माPर्च-अcप्रिलमा फूल फुल्छ ।


थप जानकारीको लागि

किम्बु

Morus alba L.

Mulberry

Moraceae Family

उपलब्धता
३०० - ३३०० yमिटर

उचाइ
२० - ३५ yमिटर

eकिम्बुमध्य र पूdर्वी चीनको रैथानेवनस्पNति हो, र उत्तरी गोलाBर्धको
समशीतोष्ण क्षेत्रहरूमा व्यापक रूपमा खेती ग5रिन्छ र मुख्यत: रेशम
खेतीको कारणलेग2र्दा जताततैअनुकूIलित ग5रिन्छ । यो उपोष्ण एवं
न्यानो समशीतोष्ण क्षेत्रहरूको वनस्पNति हो ।


eकिम्बुकेही +छिटो बढ्ने,२०-३५ Nमिटर अग्लो हुनेझाडी प्रकृNतिको
पतझर वनस्पNति हो । यसको ५० सेन्टीNमिटर व्याससम्मको
बेलनाकार, सीधा काण्ड हुन्छ। यो राम्ररी मुना आउनेप्रजाNति हो ।

थप जानकारीको लागि

दार/गिठी
Boehmeria rugulosa Wedd.

Urticaceae Family

उपलब्धता

उचाइ

१००० }मिटर

१२ - २३ }मिटर

दार गढवालबाट भु
टान, चीनमा फ
ै
Tलियो। यो ने
पालभर ३००-१७००
Aमिटरमा प्रायः सडकको <किनारमा पाइन्छ ।



यो अ8धिकतम १० Aमिटर सम्म उचाइ हु
ने
सानो दे
6खि मझौला
आकारको सदाबहार रूख हो । पातहरू भालाकार र गाढा हjरियो
तलAतिर झु
क
े
का हु
न्छन्। काण्डको बोक्रामा ग-हिरो ,चिरा परे
को हु
न्छ।
काठ गाढा रातो, क
े
ही कडा र गह्रौँ, ,चिल्लो र समान बनावट भएको
हु
न्छ। फ
ू
ल अगस्ट-से
प्टम्ब
े रमा फ
ु
ल्छन्।


थप जानकारीको लागि

उच्च पहाड

बैँ
स 


भोटेपिपल 


धु
पी

७६

बैँ
स

Salix L.

Willow

Salicaceae Family


उपलब्धता
१५०० - ३५०० |मिटर

उचाइ
२० - २५ |मिटर

नेपालमा बैँ
सको कhरिब ३० प्रजा:ति छन्। बैँ
स नेपालको समशीतोष्ण
क्षेत्रमा वृक्षरोपणका ला8गि प्राथ:मिकतामा परेका प्रजा:ति हुन्। यो
१४००-३६५० :मिटर सम्म पाइएको छ र अफगा:निस्तान, +हिमालय,
कश्मीर दे(खि भुटान, असम, :तिब्बत, उत्तर ब_र्मा र चीन सम्म,
१५००-३५०० :मिटरको उचाइमा पाइन्छ ।


काठमाण्डौ उपत्यकामा दु
ई प्रजा:तिका :बिरुवा व्यापक रुपमा
रोपिन्छ। बैँ
स अग्ला पहाडमा र अन्य केही प्रजा:ति अर्घाखाँची र अन्य

Mजिल्लाको खोला किनारमा लगाइन्छ ।

थप जानकारीको ला8गि

भोटेपीपल
Populus ciliata Wall.

Himalayan Poplar

Salicaceae Family

उपलब्धता
२१०० - ३६०० मिटर

उचाइ
२० मिटर

लहरेपीपल चीन, vतिब्बत र नेपाल सZहित पूरैZहिमाली भूभागको
रैथानेवनस्पvति हो । यो नेपालमा २१०० देrखि ३६०० vमिटर उचाइमा
खोलाको Yकिनारमा पाइन्छ र सुक्खा क्षेत्रमा कोणधारी वनमा

vमिnसिएको हुन्छ ।


यो /चिल्लो हiरियो-खैरो बोक्रा, खैरो र पiरिपक्व काण्डहरूमा गZहिरो
ठाडो /चिiरिएको र झुस vविहीन ठूलो पतझर रूख हो । पातहरू ८-१८
से(न्टिvमिटर लामो, अण्डाकार र मुटुआकारको ठूला हुन्छन्। झुलेको
गुच्छेदार फूलहरू माMर्च-अYप्रिलमा फुल्छन्। 

थप जानकारीको लागि

धु
पी

Cupressus torulosa D. Don.

Cypress

Cupressaceae Family

उपलब्धता
१८०० - ३५०० मिटर

उचाइ
४५ मिटर

धु
पी एक पTश्चिमी Zहिमाली अवयव हो र पा\किस्तान, भारत, Jतिब्बत र
पTश्चिमी ने
पालको रैथानेवनस्पJति हो । यो पTश्चिम ने
पालमा पाइन्छ भने
र यो प्राकृJतिक रूपमा पाइनेक्षे
त्रमा भन्दा धे
रैकम उचाइमा पJनि रोप्न
स\किन्छ । उदाहरणको ला गि, भारतको देहरादू
नमा ।


हाँगाहरू खु
ल्ला वा घना रूपमा Jमिले
र रहेको, गोलाकार, छेउका
झु
केका वा अJनियJमित रूपमा फैTलिएका, पातलो हु
न्छन्। पातहरू
Jमिले
र रहेको सानो चे
प्टो हु
न्छन्। फूल जनवरी-फेब्रु
अरीमा फुल्छन्,
फल अक्टोबर-\डिसे
म्बरमा फल्छ । 


थप जानकारीको ला गि

सन्दeर्भ
https://www.unm.edu/~jbrink/365/Documents
Calculating tree carbon




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

स्टोरी साइकल

स्टोरी साइकल वैकल्पिक LमिIडिया प्लेटफ_र्ममा काम गTरिरहेको *सिर्जनशील संस्था हो। जसले
गाउँ/सहर क्षेत्रका साÜर्वजLनिक जानकारीमा नआएका नसु
Lनिएका कथाहरू सङ्कलन तथा
प्रचारको काम ग र्छ। कथाको माध्यमबाट समु
दायको ब्यवहार पTरिव7र्तन गरेर प्रकृLति केन्द्रित

Lविकास प्रIक्रियाका ला#गि उत्पे्रTरित गर्दछ। स्टोरी साइकललेLब्रिIटिस काउKन्सिलसँग Lमिलेर
कथा एवंनक्साङ्कनको माध्यमबाट यु
वाहरूलाई सम्पदा तथा मानव केन्द्रित सहर Lनि_र्माणमा
सहभागी गराउँदैआएको छ। यसैअनु
सार सहरी हTरियाली प्रवर्द्धनका ला#गि यो माªर्गदÌर्शन
(टुलIकिट) तयार गTरिएको हो। 


प्रLविधिको प्रयोग गरेर आफुबसेको स्थानको पTरिकल्पना गÄर्नर जीवन्त बनाउन कसरी
सIकिन्छ भनेर स्थानीय यु
वा र समु
दायलाई सशक्त बनाउन स्टोरी साइकललेIÐड्रिम*सिटी
अभियान सञ्चालन गरेको छ। सो अभियानलेस्थानीय प्रLतिभालाई आकIÉर्षित गÄर्नेप्रोत्साyहित
गÄर्नेएवंसंरक्षण गÄर्नेनीLति *लिएको छ। त्यस्तै,आर्थिक अवसरहरू Lविस्तार गÄर्नेर नागTरिक
सहभा#गितामा कला तथा सम्पदाको संरक्षण गÄर्नेकुरामा ध्यान yदिदैआएको छ।
www.dreamcities.org

www.storycycle.com

5ब्रिWटिश काउRन्सिल 

Lब्रिIटिस काउKन्सिल बेलायतमा प्रमु
ख का2र्यालय रहेको साँस्कृLतिक सम्वन्ध तथा शै*क्षिक अवसर
Lविस्तारका ला#गि स्थाIपित एक अन्तZर्राIष्ट्रिय संस्था हो। हामी बेलायत र नेपालका नागTरिकबीच
मैत्रीपू
र्णज्ञान र बु
झाइको Lविकास ग Hर्छाै
। यसका ला#गि हामी बेलायत र नेपालका
नागTरिकहरूका ला#गि अवसरको *सिर्जना, सम्बन्ध Lनि_र्माण र आपसी सद्भाव एवम

Lविश्वासमार्फत जीवन पTरिव7र्तनमा सकरात्मक योगदान ग Hर्छाै
।
www.britishcouncil.org.np

वन तथा भू–संरक्षण Xविभाग

देशको वन सम्पदाको संरक्षण, Cविकास तथा व्यवस्थापन गRर्नेउद्देश्यलेस्थाSपित वन Cविभाग
देशकैपुरानो Cविभागहरू मध्येको एक महत्वपूiर्णCविभाग हो। २०७५ सालमा बदKलिँदो
राजनीCतिक प/रिवेश सँगैसङ्घीय सरकार अन्त7र्गतका वन Cविभाग र भू–तथा जलाधार संरक्षण
Cविभाग गाभेरवन तथा भू–संरक्षण Cविभाग गठन भयो। साथैप्रदेश सरकारको मातहतमा रहने
गरी ८४ Sडिkभिजन वन कार्यालयहरू र १४ भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरू
स्थापना भई सञ्चालन भइराखेका छन्। 


वन क्षेत्रमा वातावरणमैत्री सुशासनलाई प/रिलKक्षित गRर्नको लागि तत्काKलिन वन तथा भू–
संरक्षण मन्त्रालयलेवन दशक कार्यक्रम २०७१ शुरु गरेदे9खि पाKलिकाहरू तथा सामुदायिक
वनहरूमा वन उद्यानहरू तथा वाSटिकाहरूको Cनि+र्माण गRर्नेकार्यको Cविस्तार ग/रिरहेको छ। साथै
स्थानीय पाKलिकाहरूको सहकार्यमा सहरी वन कार्यक्रम सञ्चालन ग/रिरहेको छ।
https://dofsc.gov.np

सौरभ ढकाल 

संस्थापक

स्टोरी साइकल
सौरभ ढकाल स्टोरी साइकलका सहसञ्चालक हु
न्। हाल स्टोरी साइकल र ?ब्रिटिस
काउन्सिलसँग ?मिले
र कथा एवंनक्साङ्कनको माध्यमबाट यु
वाहरूलाई सम्पदा तथा मानव
के0न्द्रित सहर ?नि;र्माणमा सहभागी गराउँदैआएको Wड्रिम *सिटी अ भियान संयोजन गMरिरहे
का 

छन्। उनी सन्२०११ का ?ब्रिटिस काउन्सिल क्लाइमे
ट च्या0म्पियन हु
न्। उनी कथाको
माध्यमबाट समु
दाय/ब्यक्तिको ब्यवहार पMरिव!र्तन गरे
र प्रकृ?ति के0न्द्रित ?विकास प्रक्रियाका
लागि उत्पे
Mरित गर्दछन्।
पशु
पöति नाथ कोइराला

सचिव

वन,वातावरण तथा भू
-संरक्षण मन्त्रालय

लु
{म्बिनी प्रदे
श
पशु
प?ति नाथ कोइराला ने
पाल वन से
वामा का¥र्यरत रहे
का छन्। हाल वन तथा वातावरण
मन्त्रालयमा सहसचिव र वन, वातावरण तथा भू
–संरक्षण मन्त्रालय लु
{म्बिनीको प्रदे
श
सचिवको *जिम्मे
वारीमा का¥र्यरत छन्। उनीसँग वन तथा प्राकृ?तिक स्रोत व्यवस्थापनको क्षे
त्रमा
तीन दशकभन्दा बढीको अनु
भव छ। दे
शमा रे
ड प्लस तयारी लगायत वन तथा जलवायु
पMरिव!र्तन अनु
कूलनका ?वि भिन्न पMरियोजनाहरूमा रही का¥र्यगरे
को अनु
भव रहे
को छ। उनको
हालको चासो सहरी हMरियाली प्रवद्र्धन गrर्ने
र जलवायुपMरिव!र्तनका समस्याहरूलाई
न्यू
नीकरण गrर्नर प्रकृ?तिमा आधाMरित दीगो व्यबस्थानबाट मात्रैजीवन रक्षा गrर्नसकिनेधारणा
अनु
रुप व्यक्तिको व्यवहार पMरिव!र्तनबाट मात्र ?बिग्रे
को वातावरणलाई सु
धार गrर्नसकिन्छ भन्ने

?विचारलाई प्रवYर्द्धन ग§र्छन्।

यु
वराज पोख्रे
ल

वन तथा भू
–संरक्षण 0विभाग
यु
वराज पोख्रे
ल हाल वन तथा भू
–संरक्षण 0विभागमा सहायक वन अ धिकृतको रुपमा का$र्यरत
रहे
का छन्। ने
पाल वन से
वामा 0विगत तीन दशकदे
Wखि का$र्यरत उनको खासगरी वृ
क्ष सु
धार
तथा वन 0बिउ व्यवस्थापन सम्बन्धी दु
ई दशकभन्दा लामो अनु
भव छ। वन सम्व र्द्धन, वन 0बिउ
तथा वृ
क्षरोपण व्यवस्थापन जस्ता प्रा0वि धिक 0बिषयमा अ भिरुची राख्नेउनको, व्यवस्थित
वृ
क्षरोपण मार्फत सहरी ह5रियाली प्रव र्द्धन गAर्ने
अ भियानमा 0विशे
ष चासो र स?क्रियता रहे
को

छ। वन, वातावरण तथा जै
0विक 0वि0विधता संरक्षणको क्षे
त्रमा उनलेपु
$र्याएको योगदानको कदर
गर्दै
0विश्व वन्यजन्तुकोषलेसन्२००९ मा अब्राहाम संरक्षण पु
रस्कार प्रदान गरे
को थियो ।

निश्चल ओली


महे
श श्रे
ष्ठ


Íप्रिजु
न कोइराला


कला ¡निर्दे
शक


इलस्ट्रे
टर



डिजाइनर

¡ब्रिटिश काउन्सिल


Íडिल्ली राई

ªदिपे
श प्याकुरे
ल


अनु
वादक



वनस्प¡ति ¡विशे
षज्ञ


ªदिपक श्रे
ष्ठ

अजित पौडे
ल

अनु
सन्धान सहायक





भाषा सम्पादक

