वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वातावरण ववभाग

ववद्यालय के वन्त्ित वातावरण संरक्षण काययक्रम २०७९ को काययक्रम कायायन्त्वयनका
लावगप्रस्ताववत क्षेरहरु
काययक्रम कायायन्त्वयनका लावग पवहचान गररएका देहाय बमोवजमका ७ वटा क्षेरका
क्रक्रयाकलापहरुका लावग रकम खचय गनयसक्रकनेछ ।
(

क) वृक्षा रोपणतथा फलफु लका ववरुवा रोप्ने कायय,

(

ख)

ठोस तथा तरल वा ऄन्त्य फोहोर मैला व्यवस्थापन गनय,

ग ववद्यालयमा ध्वनी न्त्यूनीकरणका ईपायहरु ऄवलम्बन गनय,

( )
(

घ) पानी/अकाशे पानी संकलन गने, नवीकरणीय ईजाय प्रवर्द्यनका क्रक्रयाकलाप
ऄवलम्बन गनय,

(

ङ) प्लावस्टक झोला ववस्थावपत तथा वैकवपपक झोला प्रवर्द्यन गनय,

(

च)ऄन्त्य वातावरण संरक्षण सम्बन्त्धी कायय गनय ।

ववद्यालयले अवेदन साथ ववभाग समक्ष पेश गने फारमको ढााँचा
नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण ववभागको सहकाययमा संचालन हुने
नेपाल स्वच्छ वातावरण महाऄवभयान, ऄन्त्तगयत ववद्यालय के वन्त्ित वातावरण संरक्षण काययहरु
कायायन्त्वयन गनय आच्छु क भएको प्रवतवर्द्ता सवहत ववद्यलयहरुले वातावरण ववभागमा पेश
गरे को ववद्यालय सम्बन्त्धी वववरण ।
क्र.स. वववरण
१ ववद्यालयको
नाम :
स्थापना वमवत :
PAN नम्बर :

२ हाल बाहावलमारहनुभएका प्रधानाध्यापकको
नाम :
सम्पकय नम्बर :
३ ववद्यालयले
क्षेरफल

इमेलः
ओगटेको

४ ववद्यालयले ओगटेको
क्षेरफलकोस्वावमत्व
५ ववद्यालयको पुरा ठे गाना

प्रदेशः

६

क)
ख) संस्थागत
सामुदावयक/सरकारी

ववद्यालयको क्रकवसमः
७ ववद्यालयमा पढाइ हुने
तहः
८
ववद्याथी संखयाः

क) अधारभूत

ख) माध्यवमक

क) अधारभूत
तहमा :

ख) माध्यवमकतहमा :

९ वातावरण सम्बवन्त्ध पढाइ क) हुने
१० वातावरण ववषय पढाईने क) वातावरण
वशक्षकको शैवक्षक
ववज्ञान वा
योग्यता
वातावरण
व्यवस्थापनमा
स्नातक
११ ववगतमा ववद्यालयमा
वातावरण संरक्षण
के वन्त्ित काययक्रमहको
भएको भए सूची
(काययक्रम सञ्चालन गरे को

गाईाँ पावलका
वानगरपावलकाः



वडा नं.

ख) नहुने
ख) ववज्ञान ववषय
वशक्षक

ग) ऄन्त्य

साल तथा अवश्यक
कागजात सवहत)

१२ ववगतमा वातावरण
संरक्षण के वन्त्ित
काययक्रमहरुका लावग
सहयोग गने वनकायहरुः



१३ हालसम्म
क) भएको
वातावरणववभागसगाँको भएकोवमवत :
सहकाययमा ववद्यालय
के वन्त्ितवातावरण संरक्षण
काययक्रम

ख) नभएको

१४ ववद्यालयमा ववद्यालय के वन्त्ित वातावरण संरक्षण काययक्रमहरु कायायन्त्वयन गनय सम्पकय व्यविको
वववरण
नाम :
पद :
शैवक्षक योग्यता :
मोबाइल नम्बर :
इमेल :

प्रस्तावको ढााँचा
प्रस्ताववत काययक्रमको शीषयक
१. प्रस्ताववत काययक्रमको पररचय (Introduction and background)
२. समस्याको कथन (Statement of Problem)
३. प्रस्ताववत काययक्रमकोईद्देश्यहरु (Objectives)
४. प्रस्ताववत काययक्रमसम्पन्न गने वववधहरु (Methods to carry out the objectives)
(अवश्यकता ऄनुसार तावलकाको row तथा column थप घट गनय सक्रकने)
क्र.स. प्रस्ताववत काययक्रमकोईद्देश्य

काययक्रमसम्पन्न गने वववधहरु

१
२
५. समय तावलका तथा प्रस्ताववत बजेट (Time frame and proposed budget)
५.१ समय तावलका (अवश्यकता ऄनुसार तावलकाको row तथा column थप घट गनय सक्रकने
)
क्र.स. प्रस्ताववत काययक्रमकोईद्देश्य

समय सीमा

पूरा गनय गररने काययहरु
१

ऄसोज कार्त्तिक मंवसर

पुस

२
३
५.२ प्रस्ताववत बजेट (अवश्यकता ऄनुसार तावलकाको row तथा column थप घट गनय सक्रकने
)
क्र.स.
१

वववरण

एकाइ

ऄनुमावनत बजेट
पररमाण

दर (रु.)

कू ल रकम
(रु.)

२
३
४
५

कू ल जम्मा
५.३ काययक्रमको सम्भाववत प्रवतफल(Expected Results)

