
 
 

�व�ालय केि��त वातावरण संर�ण काय��म काय��व�ध २०७७ 
��तावना 

जनसाधारणमा वातावरणीय �व�छता स�ब�धी चेतना बढाई औ�ो�गक एवं भौ�तक �वकासबाट 

वातावरणमा पन� स�ने जोिखमलाई �यूनीकरण गद� सरसफाईलाई सं�कारको �पमा �वकास गन�, वन, 

व�यज�त,ु पं�ी, वन�प�त तथा जै�वक �व�वधताको संर�ण, संव��न र �दगो उपयोग गन� तथा नेपाललाई 

सफा, �व�छ र हराभरा बनाउन सरसफाई तथा फोहरमैला �यव�थापन, �दूषण �नय��ण र ह�रयाल� �व��नका 

ला�ग स�ा�लत अ�भयानह�लाई एक�कृत �पमा स�ालन गन� �व�ालय �तरबाट जागतृ गराई �यि�, प�रवार 

अ�न समदुायलाई ��या�सल बनाउने नेपाल सरकारको घोषीत नेपाल �व�छ वातावरण महाअ�भयानलाई 

सात �देशमा रहेका सामदुा�यक, सं�थागत वा अ�य �व�ालय स�म प�ु याई काय��म काया��वयन 

�कृयालाई सहज संचालन, �यवि�थत र �भावकार� बनाउन वातावरण �वभागले यो काय��व�ध बनाएको 

छ। 

प�र�छेद -१ 

�ारि�भक 

१. संि�� नाम र �ार�भ : (क) यस काय��व�धको नाम "�व�ालय केि��त वातावरण संर�ण काय��म 

स�ालन काय��व�ध, २०७७" रहेको छ | 

(ख) यो काय��व�ध �वभागबाट �वीकृत भएको �म�त देिख लाग ुहनुेछ | 

 

२.प�रभाषा :�वषय वा �संगले अक� अथ� नलागेमा यस काय��व�धमा – 

(क) "�व�ालय" भ�ाले आधारभतू (क�ा १ देिख ८ स�म) वा मा�य�मक तह (क�ा ९ 

देिख १२ स�म) पढाई हनुे सामदुा�यक वा सं�थागत �व�ालय स�झन ुपछ� | 

(ख) "काय��म" भ�ाले �वधालय केि��त वातावरण संर�ण काय��म बझुाउनेछ| 

(ग) "वातावरण मै�ी" भ�ाले वातावरणमा �यनु असर पयुा�उने र �ाकृ�तक �पमा जै�वक, 

भौ�तक तथा सामािजक प� �वचको अ�तर स�ब�ध र अ�तर-�नभ�रतालाई स�तलुन 

कायम गन� सघाउने ��याकलाप स�झन ुपद�छ | 

(घ) "म��ालय" भ�ाले वन तथा वातावरण म��ालय बझुाउनेछ। 

(ङ) "�वभाग" भ�ाले वातावरण �वभाग बझुाउनेछ। 

(च) "स�म�त" भ�ाले दफा ६ बमोिजमको �व�ालय केि��त वातावरण संर�ण काय��म 

काय��वयन स�म�त बझुाउनेछ। 

  



 
 

३)काय��मको उ��ेय:  

�व�ालय �तरबाट वातावरणीय �व�छता स�ब�धी चेतना बढाई औ�ो�गक एवं भौ�तक �वकासबाट 

वातावरणमा पन� स�ने जोिखमलाई �यूनीकरण गद� सरसफाई लाई सं�कारको �पमा �वकास गन�, वन, 

व�यज�त,ु पं�ी, वन�प�त तथा जै�वक �व�वधताको संर�ण, संव��न र �दगो उपयोग गन� तथा 

नेपाललाई सफा, �व�छ र हराभरा बनाउन सरसफाई तथा फोहरमैला �यव�थापन, �दूषण �नय��ण र 

ह�रयाल� �व��नका ला�ग स�ा�लत अ�भयानह�लाई एक�कृत �पमा स�ालन गन� । 

�व�ाथ�ह�लाई सफा, �व�छ र हराभरा वातावरण �यव�थापन गन� जागतृ गराउने । 

 

प�र�छेद – २ 

काय� संचालनका ला�ग ��ता�वत ��े 

४) वा�ष�क काय��मको प�र�धमा र�ह सात वटै �देशमा समानपुा�तक �पमा पन� गर� �ा� ��तावबाट 

छनौट ग�रएका 2५ �थानमा काय��म काय��वयन स�म�तले अनमुोदन गरे प�ात स�ालन ग�रनेछ 

। 

 

५) साव�ज�नक सूचना माफ� त ७ वटै �देशका आधारभतू वा मा�य�मक िश�ा पढाई हनुे सामदुा�यक, 

सरकार�, सं�थागत वा अ�य �व�ालयह�बाट �व�ालय केि��त वातावरण काय��मह�को ��ताब 

आ�ान ग�रनेछ।�व�ालयह�ले अनसूुची १मा �दएको ढाँचा बमोिजम ��ताव वातावरण �वभागमा 

�सधै इमेल वा अ�य कुनै सहज मा�यमबाट पठाउन ुपन�छ । �ा� ��तावह� छानवीन गर� दफा६ 

मा उ�लेख �व�ालय छनोटका आधारह� र �व�ालयले �ा� गन� अंकका आधारमा उपय�ु 

�व�ालयको छनोट गन� वातावरण �वभाग �तर�य दफा ७ वमोिजमको स�म�तले अनमुोदन गरे 

वमोिजमको हनुेछ ।काय��म काय��वयन स�म�तबाट  छनोट भएका �व�ालय संग स�झौता गरे 

प�ात काय� संचालन गर� �व�ालयले स�प�ताको स�ल कागजात �वभाग सम� पेश गरे प�छ 

�वभागले �व�ालयको बैक खाता माफ� त भ�ुानी गन�छ ।  

६) �व�ालय छनोटका आधारह�:  

 ��येक �देशबाट बढ�मा ४ �व�ालयह� (�देश न. १, �देश न. २, बागमती �देश र 

ग�डक� �देश ��येकबाट बढ�मा ४(चार) वटा अ�न �देश न. ५, कणा�ल� �देश र सदूुरपि�म 

�देश ��येकबाट बढ�मा ३(�तन)) छनोट ग�रनेछ।तर कुनै �देश बाट अ�या� ��ताव पन� गएमा 

अ�य बढ� ��ताव पन� गएका �देशह�बाट समानपुा�तक �पमा छनोट ग�नने छ। 

 गाउँपा�लका वा नगरपा�लकाका एक वडाबाट बढ�मा १ �व�ालय छनोट गन� । 

 यस भ�दा अगाडी वातावरण �वभागबाट �व�ालय केि��त वातावरण संर�ण काय��मह� 

संचालन नभएका सरकार� तथा समदुा�यक �व�ालयह�लाई बढ� �ाथ�मकता �दइनेछ। 



 
 

 अ�नवाय� वातावरण �वषय वा ऐि�छक वातावरण �वषय पढाई हनुे �व�ालयह�लाई 

छनोटमा बढ� �ाथ�मकता �दइनेछ।  

 वातावरण �वषय वा ऐि�छक वातावरण �वषय पढाउन े िश�क वातावरण �व�ान 

वातावरण �यव�थापनमा �नातक गरेको भए छनोटमा बढ� �ाथ�मकता हनु ुपन� ।  

 काय��ममा दोहोरोपन नहनुे गर�  �व�ालय छनौट गर�नेछ, 

 �व�ालयको �थापना �म�त, �व�ालयले ओगटेको ��ेफल, �व�ालयको आ�नै �वा�म�वमा 

ओगटेको �े�फल, सरकार� वा समदुा�यक �व�ालय, मा�य�मक तह पढाई हनुे �व�ालय, 

�व�ालयमा प�ने �व�ाथ� सं�या, �वगतमा �व�ालयमा संचा�लत वातावरण केि��त 

काय��मह� नभएको, आ�थ�क, �ा�व�धक सहयोग गन� �नकायह� नभएको, �व�ालयको 

प�ृभ�ूम, �मता र �ा�व�धक उपय�ुता र हाल स�म कुनै प�न �नकायवाट य�ता 

काय��मह�को स�ुबधाबाट बि�चत रहेका �व�ालयलाई �ाथ�मकता �दइनेछ। 

 छनौटका लागी ��ताव ग�रएका लाभ�ाह� �व�ालयको �वीकृत काय��म काय��वयन 

स�म�तले गरे प�ात स�म�तले तोकेको कम�चार� बाट स�ब�धीत �वधालयसंग स�झौता गरे 

प�छ काय��म स�ालन ग�रनेछ । 

काय��म काया��वयनको अव�था र आव�यकताको आधारमा भ�व�यमा य�ता �क�समका काय��ममा 

�यापकता �याउन �ा�व�धक उपय�ुता र संभा�यताका आधारमा अ�य �व�ालयह�मा समेत यो 

काय��मलाई �व�तार गन� स�कनेछ । 

�व�ालय छनोटका आधारह� र �ा� गन� अंक 

�.स. आधारह� भएको बढ� �ाथ�मकता कम �ाथ�मकता 

१ यस भ�दा अगाडी वातावरण �वभागबाट �व�ालय केि��त वातावरण 

संर�ण काय��मह� संचालन 

१० १५ १० 

२ �व�ालयमा अ�नवाय� वातावरण �वषय वा ऐि�छक वातावरण �वषय 

पढाई 

१५ १५ १० 

३ वातावरण �वषय वा ऐि�छक वातावरण �वषय पढाउने िश�क 

वातावरण �व�ान वा वातावरण �यव�थापनमा �नातक 

१५ १५ १० 

४ सरकार� वा समदुा�यक �व�ालय १५ १५ १० 

५ �व�ालयले ओगटेको �े�फलको �वा�म�व आ�नै १५ १५ १० 

६ �व�ालयमा मा�य�मक तहपढाई हनुे १५ १५ १० 

७ �वगतमा वातावरण संर�ण केि��त काय��मह� अ�य कुनै 

�नकायह�को सहयोगमा 

५ १० ५ 

�व�ालयको कुल अंक 



 
 

७) काय��म स�ालनको ला�ग �व�ालयको छनौट �वीकृत, सम� काय��मको अनगुमन तथा 

मू�यांकन.�ग�त स�म�ा र प�ृपोषण गन�का ला�ग देहाय बमोिजमको स�म�त रहनेछ । 

क) उपमहा�नद�शक       संयोजक 

ख) �मखु, योजना तथा �शासन शाखा सद�य 

ग) �मखु, वातावरणीय �दषुण  �नय��णतथा अनगुमनशाखा सद�य 

घ) �मखु, वातावरणीय �भाव मू�यांकन तथा  अनगुमन शाखा सद�य 

ङ) �मखु, आ�थ�क �शासन  सद�य 

च) काननु अ�धकृत  सद�य 

छ)��त�न�ध, म��ालय   सद�य 

ज) महा�नद�शकले तो�कएको वातावरण �नर��क: सद�य सिचव 

स�म�तको आव�यकता अनसुार बैठक ब�नेछ र  स�बि�धत �े�का वढ�मा ३ �यि� वा 

सं�थाका ��त�न�ध आमि��त सद�यका �पमा बोलाउन सक�नेछ।   

अनगुमन लगायत काय��मसँग स�वि�धत सवै �क�समका खच� मा�थ उ�लेिखत स�म�तको 

�सफा�रशमा वाडँफाँड गर� सो�ह काय��ममा �व�नयोिजत बजेटबाट �यहो�रने छ ।  

  

८) आ�थ�क काय��व�ध:  

क) स�झौता प�ात २०७८ जे� मसा�त �भ� काय�स�पादन गर� काय� स�प� भएको �माणीत 

��तवेदन, स�पा�दत काय�संग स�बि�धत रं�गन ति�बरह�, आव�यक �बल भरपाई एवं कागजात 

�माणीत गर� �व�ालयले �वभागमा रकम माग गनु� पन�छ।�व�ालयको ब�क खाता �ववरण र नाम, 

खाता न. �प� देिखने गर� चेकको खाल� पानाको  प�त� प�न सं�ल�न गनु� पन� छ।;fy} ljefun] 

cf}lrTosf] cfwf/df ;do cjlw yk ug{ ;Sg] 5 . 

ख) �व�ालयले रकम माग गदा� यथा�थ खच� ख�ुने गर� स�ल �बल, भरपाई, भौचर लगायतका 

स�पूण� कागजप� पेस गनु� पन�छ | रकम माग गदा� �व�ालयका वह ु स�यक िश�क तथा 

�वधाथ�को रोहवरमा �ा� रकम,काय�मा भएको खच� �ववरण साव�ज�नक गर� अनमुोदन गराई 

साव�ज�नक सनुवुाई गरेको �नण�य समेत पठाउन ुपन�छ । 

ग) �वभागले स�झौता अनसुार स�प� भएको यथाथ� काय�को भ�ुा�न गन�छ ।�च�लत काननु 

अनसुार �रत नपगुी �ा� भएका �बल भपा�इह�को भ�ुानी हनुे छैन। 

घ) �शास�नक काय�, बैठक भ�ा, िचया, खाजा, नगद परु�कार र वातावरण मै�ी नभएका 

��याकलाप संचालन गन� भएका खच�ह�को �वल भरपाई भ�ुानी हनुे छैन। 



 
 

ङ) स�झौता अनसुारको काय� नभएमा,�ा� रकम �हना�मना वा म�यौट गरेमा वा न�ल� �वल 

भपा�इ वनाई भ�ुानी �लएको �मािणत भएमा �च�लत काननु अनसुार कारवाह� गर� सरकार� 

बाँक� सरह असलु उपर ग�रने छ । 

९) �ा� रकम देहायका ��ेमा खच� गनु� पन�छ: 

काय��म काया��वयनका ला�ग प�हचान ग�रएका देहाय बमोिजमका ७ वटा �े�का 

��याकलापह�का ला�ग रकम खच� ग�रने छः- 

क) ब�ृारोपण तथा फलफूलका �व�वा रो�ने काय�लाई �वशेष �ाथ�मकता �दन ुपन�छ । 

ख) ठोस तथा तरल वा अ�य फोहोर मैला �यव�थापन गन�। 

ग) �वनी �यनुीकरणका उपायह� अवल�बन गन� । 

घ) �दषुण �नय��ण र कुनैप�न वातावरणीय �व��नका ��याकलाप अवल�बन गन�। 

ङ) जै�वक मल बनाउने, पानी संकलन गन�, नवीकरणीय उजा� �व��नका ��याकलाप 

अवल�बन गन� । 

च) �लाि�टक झोला �व�थापन तथा वैकि�पक झोला �वद�न गन� । 

छ) �वधाथ�ह�मा वातावरण संर�ण स�वि�ध जनचेतना जगाउने खाले ��याकलाप संचालन गन� 

। 

प�र�छेद -३ 

काय��म अनगुमन तथा मू�या�न �यव�था 

१०. काय��म अनगुमन तथा मू�या�न : (१) यस काय��मको अनगुमन तथा मू�या�न 

आव�यकतानसुार वातावरण �वभागबाट हनुेछ ।अनगुमन तथा मू�या�न टोल�मा स�बि�धत �थानीय तह 

वा वडाको �नवा�िचत जन��त�न�ध वा �थानीय �नकायको कुनै ��त�न�धलाई समेत संल�नता गराउन 

स�कनेछ ।  

प�र�छेद -४ 

�व�वध 

११. अि�तम �या�या गन� स�ने: (१) यस काय��व�धको काय��वयनमा केह� वाधा �यवधान आइपरेमा वा 

द�ुबधा उ�प� भएमा �वभागले सोको अि�तम �या�या गन� स�नेछ | 

१२. काय��व�धमा संशोधन तथा प�रमाज�न गन� स�ने : (१) यस काय��व�धमा आव�यकता अनसुार 

�वभागले आव�यक संशोधन तथा प�रमाज�न गन� स�नेछ । 

१३. �च�लत काननु वमोिजम हनु:े यो काय��व�धमा उ�लेख भएका �वषयह� वाहेक अ�य �वषयह� 

�च�लत काननु वमोिजम हनुेछन।् 

  



 
 

अनसूुची -१ 

दफा ४संग स�बि�धत 

(�व�ालयले �वभाग सम� पेश गन� �नवेदन) 

नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण म��ालय, वातावरण �वभागको  सहकाय�मा संचालन हनुे नेपाल 

�व�छ वातावरण महाअ�भयान, अ�तग�त �व�ालय केि��त वातावरण संर�ण काय��मह� काया��वयन गन� 

इ�छुक भएको ��तव�ता स�हत �व�ालयह�ले वातावरण �वभागमा पेश गरेको �नवेदनको ढाँचा 

१) �व�ालयको नाम: 

२) �व�ालय �थापना साल: 

३) �व�ालयले ओगटेको �े�फल: 

४) �व�ालयले ओगटेको �े�फलको �वा�म�व: क) आ�नै   ख) भाडामा 

५) �बधालयको ठेगाना: क) �देश:       ख) गाउँपा�लका वा नगरपा�लका:   वडा न.: 

६) �व�ालयको �क�सम:  क) समदुा�यक/सरकार�   ख) सं�थागत 

७) �व�ालयमा पढाई हनुे तह:  क) आधारभतू   ख) मा�य�मक 

८) �व�ाथ� सं�या:   क) आधारभतू   ख) मा�य�मक 

९) वातावरण स�बि�ध पढाई हनुे �वषय: क) अ�नवाय� वातावरण   ख) ऐि�छक वातावरण �वषय 

१०) वातावरण �वषय वा ऐि�छक वातावरण �वषय पढाउने िश�क:              क)वातावरण 

�व�ान वा  वातावरण �यव�थापनमा �नातक   ख)�व�ान �वषय िश�क 

११) �वगतमा �व�ालयमा संचा�लत वातावरण संर�ण केि��त काय��मह�:         क)इको �लव 

ख) ह�रत �व�ालय काय��म ग)वातावरणीय िश�ा घ) अ�यकुनै 

१२) �वगतमा वातावरण संर�ण केि��त काय��मह�का ला�ग सहयोग गन� �नकायह� : 

१३) �व�ालयमा �व�ालय संर�ण केि��त वातावरणीय काय��मह� काया��वयन गन� स�पक�  �यि�  

क) नाम:    ख) पद:                       ग) मोबाइल न.:                                  

घ) इमेल 

१४) �व�ालय केि��त वातावरण काय��म; वातावरणीय िश�ा वा अ�य कुनै वातावरण संर�ण केि��त 

काय��म वा यी काय��मह�सँग ��य� स�बि�धत लि�त काय��मह�को सूची र काया��वयन योजना:  

१५)  �व�ालय केि��त वातावरण काय��म; वातावरणीय िश�ा वा अ�य कुनै वातावरण संर�ण केि��त 

काय��मह� काया��वयन गन� अपेि�त �ा�व�धक, भौ�तक वा आ�थ�क सहयोग:  

  



 
 

अनसूुची -२ 

नपेाल सरकार 

वन तथा वातावरण म��ालय 

वातावरण �वभाग 

(स�झौता प�) 

वातावरण �वभाग (यसप�छ प�हलो प� भ�नएको) र............................ .......�व�ालय (यसप�छ दो�ो 

प� भ�नएको) �बच नपेाल �व�छ वातावरण महाअ�भयानलाई सघाउने उदे�यले चाल ु आ.व. 

२०७७/७८ को "�व�ालय केि��त वातावरण संर�ण काय��म" काया��वयन गन�  "�व�ालय केि��त 

वातावरण संर�ण काय��म काय��व�ध २०७७" बमोिजम यो स�झौता ग�रएको छ।दो�ो प�ले आ�नो 

�वा�म�व........�देश,......................िज�ला, ......नगरपा�लका/उपमहानगरपा�लका/ महानगरपा�लका 

वडानं. ......, मा रहेको ...................ि�थत क�रब ....... रोपनी/�वगाहा/क�ा �व�ालय ��ेमा 

वातावरणीय काय��म  संचालन गदा� प�हलो प� र दो�ो प� बीच �न�न शत�ह�को पालना दबैु प�ले 

गन� म�जरु�का साथ एक आपसमा यो स�झौता गर� एक एक ��त बिुझ�लय�। 

शत�ह� : 

१. दो�ो प�ले आ�नो �वा�म�वमा वा भोग अ�धकारमा रहेको �े�मा काय��म संचालन गनु� 

पन�छ। 

२. दो�ो प�ले ��ताब आ�हान गदा�, सूचना आ�हान गदा� तो�कएका ७ ��े संग स�बि�धत 

वातावरणीय काय��मह�को लागत अनमुान तयार गनु�पन�छ । 

३. �वीकृत लागत अनमुान अनसुार �च�लत काननुले तोके बमोिजम ख�रद �कृयाह� परुा गर� 

काय� स�प� गन� स�पणु� दा�य�व दो�ो प�को हनुेछ ।प�हलो प�ले भ�ुानी रकम लागत 

अनमुान र स�पणु� काय� स�प� भएपछ� �ग�तको अनगुमन तथा उपल�ध स�ल कागजात 

समेतको आधारमा बढ�मा �.९५,०००(अ�े�पी � पंचान�बे हजार मा�, कर स�हत) ब�क 

खाता माफ� त दो�ो प�लाई भ�ुानी गन� स�नेछ।  

४. दो�ो प�ले भ�ुानी दाबी गदा� २०७८ जे� मसा�त स�म काय� स�प� गर� �ढलोमा २०७8 

असार ७ गते �भ� प�हलो प� सम� काय�स�प� k|माणीत ��तवेदन, �व�ालय �यव�थापन 

स�म�तवा सामदुा�यक �सकाई के�� �यव�थापन स�म�तको काया��वयन स�प� भएको �सफा�रस, 

स�बि�धत �थानीय तहको काय��म काया��वयन स�प� भएको �सफा�रस साथै काय��म 

काया��वयन स�प� भएको काय��मह�को स�ल �वल भरपाई, �माणीत डोर हािजर एवं 

स�पा�दत काय��म दशा�उने रं�गन ति�बरह� समेत सं�ल�न गर� उपय�ु मा�यमबाट वातावरण 

�वभागमा आइप�ुन ुपन�छ ।�व�ालयको व�क खाता न. र �ववरण (ब�कको नाम, �व�ालयको नाम, 

खाता न…………………………………………………………………………….., खाताको �कार �प� देिखने गर� 

खाल� चेक पानाको छायँा ��त स�हत) प�न सं�ल�न गनु� पन�छ। 



 
 

५. दो�ो प�ले वातावरणीय काय��मह�का ला�ग उपल�ध गराएको रकम अ�य काय�मा उपयोग 

गन� पाउन ेछैन। 

६. वातावरणीय काय��मह� काय� अव�धभर र प�छ समेत स�थानको संर�णर संवध�न गन� दा�य�व 

दो�ो प�को हनुेछ। 

७. प�हलो प�ले �थान चयन देखी काया��वयन चरण र वातावरणीय काय��मह� प�ात प�न 

यसको �नर�तर अनगुमन तथा �न�र�ण गन� स�नेछ रदो�ो प�लाई आव�यक राय, स�लाह, 

सझुाव �दन स�नेछ। य�तो राय,स�लाह, सझुावको काया��वयन गनु� दो�ो प�को कत��य 

हनुेछ साथै अनगुमन तथा �न�र�णमा दो�ो प�ले प�हलो प� लाई आव�यक परेमा �ा�व�धक 

सहयोग उपल�ध गराउन ुपन�छ ।  

८. वातावरणीय काय��मह� ग�रएको �थानमा प�हलो तथा दो�ो प�ले वातावरणीय जनचेतना 

जगाउने खालका स�देश मलुक सामा�ीको �पमा हो�ड� बोड वा अ�य �चार सामा�ी रा�पुन� 

छ र यसको नमनुा �थम प�ले तो�क�दनेछ ।  

९. यस स�झौतामा उ�लेख भएका �वषयह� यसै बमोिजम हनुे र अ�य �वषयह� �च�लत नेपाल 

काननु बमोिजम हनुेछन। 

 

मा�थका शत�ह�को पालना गन� दबैु प� म�ुर भई यो स�झौता गरेका छ�। 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

दो�ोप�को तफ� बाट 

(�व�ालय) 

नामथरः       

पदः                  

�म�तः   

द�तखत: 

�वधालयको छापः 

सा�ीह�: 

१.: ................................ 

२.: ................................ 

 

प�हलो प�को तफ� बाट  

वातावरण �वभाग 

नामथरः 

पदः  

�म�तः 

द�तखत:   

काया�लयको छापः 

सा�ीह�: 

१.: ................................ 

२.: ................................ 

 



 
 

अनसूुची -३ 

छनोटभएका �व�ालयह�ले स�झौताप�साथ संल�न गनु� पन� कागजातह�: 

१. �व�ालय �यव�थापन स�म�तवा सामदुा�यक �सकाईके�� �यव�थापन स�म�तको स�झौता गन� 

�नण�य 

२. �थानीय तहको काय��म काया��वयन स�ब�धी ��तब�ता तथा �सफा�रस (स�ल) 

३. काय��म काया��वयनको लागत ईि�टमेट 

४. २०७८ वैशाख मसा�त स�म काय��म काया��वयन स�प� गन� काय�योजना 

५. स�झौता प� दईु ��त(वातावरण �वभागको website www.doenv.gov.np मा उपल�ध छ) 

(नोट:�व�ालय छनोट भएप�छ स�झौता गदा� सबै कागजात इमेल info@doenv.gov.np वा 

env_bhupi@yahoo.com बाट प�न पठाउन स�कन ेर काय� स�प� भए प�ात सबै स�ल कागजात 

उपय�ु मा�यमबाट पेश गनु� पन� छ )  

 

काय��म स�प� भए प�ात भ�ुानी माग गदा� संल�न गनु� पन� कागजातह�: 

१. काय��म स�प� भएको �माणीत ��तवेदन  

२. स�पा�दत काय��म दशा�उने रं�गन ति�बरह�, �माणीतडोर हािजर र स�ल �वल भरपाई 

३. �व�ालय �यव�थापन स�म�त वा सामदुा�हक �सकाई के�� �यव�थापन स�म�त र �थानीय तहको 

काय��म काय��वयन स�प� भएको �सफा�रस 

४. �व�ालयको  व�क खाता न. र �ववरण (ब�कको नाम, �व�ालयको नाम, खाता न., खाताको  �कार 

�प� देिखने गर� खाल� चेक पानाको छायँा ��त स�हत) प�न सं�ल�न गनु� पन� छ) 

 

(काय� स�प� भए प�ात २०७८ जे� मसा�त �भ� सबै स�ल कागजात उपय�ु मा�यमबाट �वभागमा 

पेश गनु� पन� छ )  

  



 
 

नेपाल सरकार 

वन तथा वातावरण म��ालय 

वातावरण �वभाग 

�वषय: �व�ालय केि��त वातावरणीय काय��म ��ताव आवहान ग�रएको बारे सूचना  

नेपाल �व�छ वातावरण महाअ�भयान, अ�तग�त �व�ालय केि��त वातावरण काय��मह� काया��वयन गन� 

इ�छुक भएका सातै �देशका सामदुा�यक, स�थागतवा अ�य �व�ालयवाट ��तव�ता स�हतको �नवेदन र 

काय��मह�को काया��वयन योजना ��ताव, स�झौता प� छु�ाछु�ै; सूचना �कािशत भएको �म�तले 

२०७७ मंिशर मसा�त �भ� वातावरण �वभाग, बबरमहल, काठमाड�  वा ईमेल ठेगाना 

info@doenv.gov.np वा env_bhupi@yahoo.com वाट पेश गन� जानकार� ग�र�छ ।काय��म 

काया��वयनका ��तावको लागी देहाय बमोिजमका ७ वटा �े�संग स�वि�धत एवं ��याकलापह�को 

अ�धनमा रहेको हनुपुन� छ। 

क) ब�ृारोपण तथा फलफूल रो�ने काय�लाई �वशेष �ाथ�मकता �दन ुपन�छ । 

ख) ठोस तथा फोहोर मैला �यव�थापन गन�। 

ग) �वनी �यनुीकरणका उपायह� अवल�बन गन� 

घ) �दषुण �नय��ण र कुनैप�न वातावरणीय �व��नका ��याकलाप अवल�बन गन�। 

ङ) जै�वक मल बनाउने,पानी संकलन गन�, नवीकरणीय उजा� �व��नका ��याकलाप अवल�बन 

गन�। 

च) �लाि�टक झोला �व�थापन तथा वैकि�पक झोला �वद�न गन� । 

छ) �वधाथ�ह�मा वातावरण संर�ण स�वि�ध जनचेतना जगाउने खाले ��याकलाप संचालन गन�। 

 

�व�ततृ जानकार� �नवेदनको ढाचा, स�झौताप�, आव�यक कागजात www.doenv.gov.np मा हेन� 

स�कने छ।छनोट भएका �व�ालयह�को सचुी छनोट प�ात www.doenv.gov.np मा हेन� स�कने छ । 

 


