प्रेस बक्तव्य
शुसासन प्रर्वदन र जर्ाफदे हिता सहितको सेर्ा प्रर्ािलार्व आत्मसाथ गदै शुसासन संचालन तथा व्यर्स्थापन
ऐनको दफा १९ अनुसार आज ममतत २०७६ श्रार्ण २० गतेका हदन बन तथा र्ातार्रण मन्त्रालयको सभािलमा
बन तथा र्ातार्रण मन्त्रालयका मानतनय मन्त्रीज्यस
ू ंग श्रीमान ् सचचर्ज्यल
ू े आ.र्. २०७६।०७७ को लाचग कायव
सम्पादन संझौता गनुभ
व एको छ । यस्तै सोिी कायवक्रममा मन्त्रालयका श्रीमान ् सचचर्ज्यू र मन्त्रालयका
मिाशाखा प्रमूखज्यि
ू रु तथा बबभाचगय प्रमुखज्यि
ू रुले समेत चालु आ.र्.को लाचग कायवसम्पादन सं झौता गने
कायव सम्पन्त्न भएको छ । कायवक्रममा मन्त्रालयका मिाशाखािरु, बन तथा जलाधार मिाशाखा, जलर्ायु
पररर्तवन व्यर्स्थापन मिाशाखा, सिभाचगतामल
ु क बन मिाशाखा, र्ातार्रण तथा जैवर्कवर्वर्धता मिाशाखा,
योजना, अनग
ु मन तथा समन्त्र्य मिाशाखा, प्रशासन मिाशाखा र वर्भाग । केन्त्र । सममतत ।

तनगम ।

कम्पतन तफव बन तथा भस
ू ंरक्षण वर्भाग, राष्ट्रिय तनकुञ्ज तथा बन्त्यजन्त्तु संरक्षण वर्भाग, र्ातार्रण वर्भाग,
बनस्पतत वर्भाग, बन अनस
ु न्त्धान तथा प्रमशक्षण केन्त्र, रे ड कायावन्त्र्यन केन्त्र, बन तनगम मलममटे ड, जडडबुटी
उत्पादन तथा प्रशोधन मलममटे ड र रारिपतत चरु े तरार्व मधेश संरक्षण वर्कास सममततका प्रमुखज्यि
ू रुले
श्रीमान ् सचचर्ज्यल
ू े िस्ताक्षर गरर िस्तान्त्तरण गरे का संझौतामा स्र्यं िस्ताक्षर गरर कायव पुरा गने
प्रततर््धता व्य्त गनभ
ुव एको छ ।
सरकारको नीतत तथा कायवक्रम, मन्त्रालयको म्यनडेट, र तोकीएको पदको ष्ट्जम्मे र्ारीलार्व यायानमा राखी
कायवसम्पादन संझौता तयार पाररएको चथयो । संझौतालार्व मुख्यतः चार भागमा वर्भाजन गररएको छ,
जसमा पहिलो भागमा पररचय, दोस्रोमा कायव सुचक तथा मुख्य ष्ट्जम्मेर्ारी, तेस्रोमा पहदय ष्ट्जम्मेर्ारीमा
रिने कायविरू र अष्ट्न्त्तम खण्डमा सेर्ा सम्बन्त्धी सतविरु रिे का छन ् । चालु आ.र्.को लाचग मन्त्रालयले ७५
ओटा कृयाकलाप र २६१ ओटा पररर्तवनका सुचक तयार गरर कायवष्ट्जम्मेर्ारी अगाडड बढाएको छ ।
कायवक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका मानतनय सदस्य डा. कृरण ओली सहित वर्मभन्त्न ममडडयासंग आर््ध
परकारज्यि
ू रू र मन्त्रालयका शाखा प्रमुख तथा अन्त्य कमवचारीिरुको समेत उपष्ट्स्थती चथयो । कायवक्रममा
मन्त्रालयका सचचर्ज्यल
ू े मातितलार्व तनदे शन र मन्त्रीज्यू समक्ष प्रततर््धता समेत व्य्त गनुव भयो भने
मानतनय मन्त्रीज्यल
ू े मन्त्रालयको भार्ी कायवहदशा सहित तनदे शनात्मक िौसला प्रदान गनभ
ुव यो । कायवक्रमको
अयायक्षता बन तथा र्ातार्रण मन्त्री मानतनय श्ती बिादरु बस्नेतज्यल
व एको चथयो ।
ू े गनुभ

िररप्रसाद पाण्डे
उपसचचर् तथा सच
ु ना अचधकारी

