
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

माननीय मुख्यमन्त्री एवं आर्थिक माममला तथा योजना मन्त्री 
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प्रदशे सभामा प्रस्तुत गनुिभएको 

 
 

 

मवमनयोजन मवधयेक, २०७७ का  

मसद्धान्त्त र प्राथममकता  

 
 

 

प्रदशे नं. ५ प्रदशे सरकार 

आर्थिक माममला तथा योजना मन्त्रालय 

बुटवल, रुपन्त्दहेी 

नेपाल 

२०७७ जेठ १६ गते 
 

 



 
 

माननीय सभामखु महोदय, 

१) कोरोना भाइरस, कोभभड -१९ को विश्वव्यापी महामारीको कारणले आभथिक 
तथा सामाजिक िीिन ठप्प प्राय: भएको कठठन पररजथथभतका बीच म यस 
गौरिमय सभा समक्ष आभथिक िर्ि २०७७/७८ को  विभनयोिन विधेयकका 
भसद्धान्त र प्राथभमकता प्रथततु गनि उपजथथत भएको छु । 

२) कोभभड -१९ को संक्रमण फैलन नठदई िीिन रक्षा गनि बाध्यात्मक 
अिथथामा गररएको बन्दाबन्दीलाई पालना गरी आफूले कष्ट सहेर भए पभन 
असल नागररकको पररचय ठदनभुएकोमा म प्रदेशिासी सबै ठददीबवहनी तथा 
दािभुाइप्रभत आभार प्रकट गनि चाहन्छु । सबै प्रदेशिासीले देखाएको 
धैयिताको सराहना गदिछु । कोभभड -१९ बाट प्रभावितलाई राहत वितरण 
गनि, क्िारेन्टाइन एिम ् आइसोलेशन केन्र र कोरोना विशेर् अथपताल 
व्यिथथापन गनि खवटने थथानीय तहका िनप्रभतभनभध र कमिचारीहरु, डाक्टर, 
नसि, प्रयोगशालाका  प्राविभधक लगायत थिाथ्यकमीहरु, प्रदेश सभाका 
सदथयहरु, प्रदेश सरकारका कमिचारीहरु र सरुक्षाकमीहरु सबैप्रभत धन्यिाद 
व्यक्त गदिछु । 

३) कोभभड -१९ को महामारीको असर कभत गवहरो र कवहलेसम्म पनि सक्छ भ् े
बारेमा अवहले नै अनमुान गनि सवकने अिथथा पभन छैन । हाम्रो विश्लरे्ण 
साउन मवहनासम्म यस महामारीको प्रकोपलाई जथथर बनाउँदै क्रमश भनयन्रण 
गनि सवकन्छ भ् े रहेको छ । सामान्य अिथथा विद्यमान हनुे अनमुानमा 
तयार पाररएको प्रथम आिभधक योिनाले तय गरेका नीभत तथा रणनीभतलाई 
कोभभड -१९को कारण भसजिित मन्दीबाट अथितन्रलाई पनुथथािपना गने गरी 
कायािन्ियन गनुिपने भएको छ ।   



 
 

४) कोभभड -१९ को प्रकोप शरुु नहनु्िेलसम्म प्रदेश सरकारले चाल ुआभथिक िर्ि 
२०७६/७७ को बिेट कायािन्ियनमा फड्को मारररहेको भथयो । हाम्रो 
चौमाभसक खचि क्षमता अजिल्लो आभथिक िर्िको सोही अिभधभन्दा रतु गभतमा 
बविरहेको भथयो । प्रदेश समन्िय पररर्द्को बैठक समयमै सम्प् गररएको 
भथयो । प्रदेश सरकारको तफि बाट थथानीय तहहरुमा हथतान्तरण गनुिपने 
अनदुान रकम समय ताभलका अनसुार भनरन्तर उपलब्ध गराइएको भथयो ।  

५) हाम्रो गभतलाई अचानक ठप्प पाने गरी विर्म पररजथथभत भसििना हनु गएकोले 
चाल ु आभथिक िर्िमा शरुु गररएका महत्िपूणि कायिक्रम र आयोिनाहरु 
समयमा सम्प् हनु नसक्न े अिथथा आएको छ । प्रदेशको प्राथभमकतामा 
रहेका कृवर्, पयिटन,  उद्योग,  यातायात, भनमािणलगायत सबै के्षरहरुले  क्षभत 
व्यहोरेका छन।् आपूभति शृ्रङ्खलामा अिरोध आएको छ । आम्दानी र 
उपभोगमा संकुचन आएको छ । श्रभमक िगिको रोिगारीसँगै आय गमेुको   
छ । िैदेजशक रोिगारीबाट आउने विप्ररे्ण आय िटेको छ । िैदेजशक 
रोिगारीमा गएका दािभुाइ ठददीबवहनीहरु नेपाल फकि न ेक्रम बिेसँगै काम र 
मामको थप व्यिथथापन गनैपने अिथथा भसििना भएको छ । भारतबाट  
भभभरन े नेपालका प्रमखु नाका यस प्रदेशमा भएका कारणले सरुजक्षत 
व्यिथथापनको दावयत्ि बिेको छ । विदेशबाट नागररक भभभरने क्रमसँगै 
संक्रमणको दरमा पभन तीव्रता देजखएको छ । यसबाट पभन आभथिक दावयत्िमा 
िवृद्ध हनु ेअिथथा छ । 

६) कोभभड -१९ संक्रमण भनयन्रण तथा उपचारको भसलभसलामा हामीले यो पाठ 
पभन भसक्यौँ वक थिाथ्य पूिािधार र िनशजक्तमा सािििभनक क्षेरको लगानी 
ज्यादै न्यून रहेछ । हाम्रो थिाथ्य क्षेरलाई महामारीसँग िधु्न सक्न े गरी 
बभलयो संथथा बनाउन थप कायिक्रम र लगानीसमेत बिाउन ु पनेछ । 
संक्रामक रोगको उपचार गने विजशष्टीकृत अथपताल प्रदेशमै भनमािण गनुिछ । 



 
 

७) यभतबेला आय िट्ने तर खचिको चाप भन ेबविरहन ेअसामाञ्जथय पररजथथभतमा 
हामी छौं । यथतो प्रभतकूल पररजथथभतमा विभनयोिन कुशलताको माध्यमबाट 
उपलब्ध साधन स्रोतको महत्तम उपयोग गने, प्रदेश सरकार सहिकतािको 
रुपमा रहेर सािििभनक, भनिी र सहकारी के्षरलाई प्रथफुवटत हनुे अनकूुल 
िातािरण भनमािण गने, टुटेको उत्पादन, माग तथा आपूभति शृ्रङ्खलालाई 
पनुसंयोिन गरी प्रदेशको अथितन्र चलायमान र गभतशील बनाउन ेर उत्पादन 
तथा रोिगारीका अिसर बिाई आत्मभनभिर प्रदेश भनमािण गनि सहयोग पु् न े
गरी प्रदेश सरकारले आगामी आभथिक िर्िको बिेट तथा कायिक्रमको तयारी 
गरेको छ ।  

माननीय सभामखु महोदय,  

८) उल्लेजखत पषृ्ठभभूम एिम ्समदृ्ध प्रदेश खसुी िनता को लक्ष्य हाभसल गने प्रदेश 
सरकारको प्रभतबद्धताको आलोकमा रहेर अब म विभनयोिन विधेयक, २०७७ 
को भसद्धान्त प्रथततु गने अनमुभत चाहन्छु ।  

९) नेपालको संविधानले पररकल्पना गरेअनरुुप सािििभनक, भनिी र सहकारी 
क्षेरको सहभाभगतामा उपलब्ध साधन र स्रोतको अभधकतम पररचालन्ारा 
समाििाद उन्मखु अथितन्र भनमािण गनेतफि  बिेट केजन्रत हनुछे।  

१०) प्रदेशको प्रथम आिभधक योिना, ठदगो विकासका लक्ष्यहरु र चनुािी 
िोर्णापरमाफि त गरेका प्रभतबद्धतासमेतलाई कोभभड -१९ का कारण उत्प् 
असरहरु कम गने कायिक्रमसँग एक-अकािको पररपूरकको रुपमा कायािन्ियन 
गरी िोवर्त लक्ष्य र प्रभतबद्धता हाभसल गने गरी आगामी आभथिक िर्िको बिेट 
भनमािण गररनछे।  

११) कोभभड -१९ को कारण गनुिपरेको बन्दाबन्दीबाट ठप्प प्राय: बनकेो आभथिक 
इजन्िनलाई प्रोत्साहनको तेल थप्दै पवहलेभन्दा अझ बिी गभतमा चलायमान 



 
 

गराई उच्च आभथिक िवृद्धदर हाभसल गनेतफि  बिेट कायिक्रम केजन्रत   
गररनेछ । कोभभड-१९ को कारणबाट प्रभावित प्रदेशको अथितन्रलाई माभथ 
उठाउन अथितन्र पनुथथािपना कायिक्रम सञ्चालनमा ल्याउन े गरी स्रोत प्रिाह 
गररनेछ।  

१२) कोभभड – १९ िथता महामारी र विपद्सँग प्रभतकार गनि सक्षम हनुे गरी यस 
प्रदेशको थिाथ्य के्षर िनशजक्त तथा पूिािधार भनमािण गनि स्रोत पररचालन 
गररनेछ ।  

१३) तत्काल भछटो प्रभतफल ठदने एिम ् रोिगारी अभभिवृद्धमा योगदान गने र 
मध्यमकालमा आत्मभनभिरता बिाउन ेर भनकासी प्रिद्धिन गने गरी सािििभनक 
भनिी र सहकारी क्षेरलाई पररचालन गनेतफि  बिेट केजन्रत रहनछे ।  

१४) बिेट कायािन्ियनमा सधुार ल्याउनतेफि  बिेट केजन्रत रहनछे ।  विभनयोिन 
र खचिबीचको खाडल न्यून पानि विभनयोिनका साथसाथै कायािन्ियनमा 
कुशलता हाभसल गने  र स्रोत पररचालनमा भमतव्यवयता र पारदजशिता कायम 
गने प्रणाली अिलम्बन गररनेछ । मध्यमकालीन खचि संरचना्ारा आयोिना 
र विभनयोिनलाई अनमुानयो्य बनाइनछे ।  

१५) बिेट विभनयोिन गदाि प्रदेशको भौगोभलक विविधता, थथानीय तह र भनिािचन 
क्षेर, मवहला, अपाङ्ता भएका व्यजक्त, वपछभडएको िगि समदुाय एिम ्कोभभड 
-१९ बाट बिी प्रभावित िगि र के्षरको सन्तभुलत विकास हनुे गरी 
समन्यावयकताको भस्ान्त अिलम्िन गररनछे । 

१६) संि, प्रदेश र थथानीय तहबीचको सहकायि अझ बिी मिबतु पाने र प्रदेशबाट 
थथानीय तहमा प्रिाह हनु ेअनदुान थथानीय आिश्यकता र रोिगारी अभभिवृद्ध 
गने के्षरमा प्रिाह गररनेछ । प्रदेशिाट थथानीय तहलाई ठदँदै आएको 
अनदुानमा कमी आउन ठदइन ेछैन । 

 



 
 

माननीय सभामखु महोदय, 

अि म विभनयोिन विधेयक, २०७७ का उद्दशे्य प्रथततु गने अनमुभत चाहन्छु ।   

१७) मैले विभनयोिन विधेयकका उद्देश्य तय गदाि खासगरी तीनिटा विर्यलाई 
पषृ्ठपोर्कको रुपमा राखेको छु ।  

क. प्रदेशले तय गरेको समदृ्ध प्रदेश, खसुी िनताको सोच अनरुुप प्रथम 
आिभधक योिनाले भनधािरण गरेका उदे्दश्य,  

ख. भनरन्तरता ठदन आिश्यक भएका यस अजिका बिेटमा िोर्णा 
गररएका कायिक्रमहरु, 

ग. कोभभड-१९ का कारणले उत्प् हनु गएको विर्म पररजथथभतको 
सामना गनि प्रदेश सरकारको तफि बाट चाल्नपुने कदमहरु ।  

१८) उपयुिक्त पषृ्ठभभूममा आगामी आभथिक िर्ि २०७७/७८ को बिेटका उद्दशे्यहरु 
भनम्नानसुार हनुेछन ्: 

क) कोभभड-१९ का कारण प्रदेशको अथितन्रमा परेको असर कम गरी 
अथितन्रलाई पनु: गभतशील बनाई उच्च एिम ् ठदगो आभथिक िवृद्धदर 
हाभसल गने।  

ख) थिाथ्य सेिाको क्षमता र सििसलुभता बिाउने । मिबतु थिाथ्य 
पूिािधार भनमािण गने ।  

ग) कृवर् के्षरलाई आत्मभनभिर अथितन्रको खम्बाको रुपमा विकास गने। 
यान्रीकरण, व्यिसायीकरण र बिारीकरणका माध्यम्ारा कृवर् क्षेरमा 
उत्पादन तथा रोिगारी अभभिवृद्ध गने।  

ि) कृवर्, आन्तररक पयिटन, उद्योग, श्रममूलक सािििभनक भनमािण, साना 
तथा िरेल ु उद्यमको प्रिद्धिन्ारा रोिगारीका अिसरमा उल्लेख्य िवृद्ध 



 
 

गने। िैदेजशक रोिगारीबाट फकेका नागररकलाई थिदेशमै कामका 
अिसर भसििना गने।  

ङ) प्रदेशको सेिा प्रिाहमा आधभुनक प्रविभधको उपयोगसवहत दक्षता हाभसल 
गने। बिेट कायािन्ियनमा सधुार ल्याउने।   

माननीय सभामखु महोदय, 

अब म बिेटको प्राथभमकता प्रथततु गने अनमुभत चाहन्छु।   

१९) आगामी आभथिक िर्िको बिेट भनमािण गदाि कोभभड -१९ को महामारीबाट 
जशभथल बनकेो अथितन्रको पनुथथािपना गने विर्यलाई केन्रभबन्दमुा राखी 
नेपालको संविधान, संविधानप्रदत्त मौभलक हकहरुको कायािन्ियन, राज्यका 
भनदेशक भसद्धान्तले भनदेश गरेका विर्यहरु, संविधानको अनसूुचीमा उल्लेख 
भएबमोजिम प्रदेशको अभधकार सूची तथा प्रदेश नं. ५ को प्रथम आिभधक 
योिनाले भनठदिष्ट गरेका लक्ष्यहरुलाई उच्च प्राथभमकतामा राखी बिेट 
विभनयोिन गररनेछ । 

२०) कोभभड -१९ का कारण नेपालभभर तथा विदेशबाट रोिगारी गमुाएका नेपाली 
नागररकलाई रोिगारी प्रदान गनि रोिगारमैरी कायिक्रमहरु सञ्चालन गरी थप 
रोिगारीका अिसर भसििना गररनेछ । उद्यमशीलता प्रिद्धिन र थिरोिगारका 
अिसरहरु  भनमािण गररनेछ । 

२१) नेपालमा रहेका विदेशी कामदार फवकि एर ररक्त हनु आएका कामको पवहचान 
गरी नेपाली कामदारलाई क्षमता अभभिवृद्ध सम्बन्धी ताभलम ठदई त्यसरी ररक्त 
भएको थथानमा काममा लगाइनेछ। 

२२) प्रदेशको बेरोिगार र अधिबेरोिगार िनशजक्तलाई कृवर् के्षरमा आकवर्ित 
गनिको लाभग कृवर्लाई विशेर् प्राथभमकतामा राजखनेछ । कृवर् उत्पादन तथा 



 
 

भण्डारण क्षमता बिाई खाद्य सरुक्षाको प्रत्याभतू गररनेछ । कृवर् ऋणमा 
ब्याि अनदुान तथा मल-बीउ, यन्र उपकरण खररदमा सहभुलयत प्रदान 
गररनेछ ।  

२३) चाल ुआभथिक िर्िमा सञ्चाभलत अधरुा आयोिनालाई सम्प् गने गरी बिेट 
विभनयोिन गररनेछ । बहिुर्ीय आयोिना तोवकएको समयािभधभभरै सम्प् 
गने गरी स्रोत सभुनजित गररनेछ । ठेक्का लागेर बन्दाबन्दीका कारण सम्प् 
हनु नसकेका आयोिनालाई प्राथभमकताका साथ सम्प् गने गरी बिेट 
विभनयोिन गररनेछ । प्रदेश योिना आयोगले पवहचान गरेका नयाँ 
आयोिनाहरुको भनमािणको लाभग विथततृ पररयोिना प्रभतिेदन गनि बिेटको 
व्यिथथा गररनछे । 

२४) संि, प्रदेश र थथानीय तहले कायािन्ियन गने आयोिनाहरुमा दोहोरो नपने 
गरी बिेट विभनयोिन गररनेछ । पूिि सम्भाव्यता तथा सम्भाव्यता अध्ययन 
भइसकेका आयोिना मार कायािन्ियनमा लभगनेछ ।  

२५) विभनयोिनलाई भमतव्ययी एिम ् नभतिामखुी बनाइनेछ । अनतु्पादक के्षरमा 
खचि कटौती गररनछे। ताभलम, गोष्ठी, सेभमनार िथता कायिक्रमहरु कम 
गररनेछ । उत्पादन िवृद्ध, आयआििन िवृद्ध र थप रोिगारी भसििनामा सिाउ 
पयुािउने कायिक्रमलाई प्रोत्साहन गने गरी बिेट विभनयोिन गररनेछ । 

२६) बिेट विभनयोिन र खचिको अन्तरलाई न्यून गररनछे । अनगुमन बिाई 
सािििभनक खचिलाई थप पारदशी र ििाफदेही बनाइनेछ।   

 

 

 

 



 
 

माननीय सभामखु महोदय, 

अब म विभनयोिन विधेयक, २०७७ मा अिलम्बन गररन ेप्रमखु नीभतहरु प्रथततु गने 
अनमुभत चाहन्छु । 

२७) नेपालको संविधानले मागिभनदेशन गरेअनसुार राज्यले अिलम्बन गने नीभत र 
दावयत्ि भनिािह गनिको लाभग समािेशीकरण, सहभाभगता र सामाजिक न्यायको 
भसद्धान्तको आधारमा प्रदेश सरकारका आयोिना तथा कायिक्रमहरु 
कायािन्ियन गने आगामी आभथिक िर्िको बिेटको मखु्य नीभत हनुछे । 

२८) प्रदेशको प्रथम आिभधक योिनाले तय गरेका नीभत कायािन्ियन गनि आयोिना 
तथा कायिक्रम संचालन गने नीभत भलइनेछ ।  

२९) कोभभड -१९ बाट हनुे क्षभत न्यूनीकरण गने र यसबाट भसजिित महामारीका 
कारणले प्रदेशको अथितन्र र सामाजिक िीिनमा परेको असर छोटो समयमा 
नै कम गरी िनिीिन र अथितन्रलाई कोभभड -१९ पूििकै अिथथामा 
चलायमान बनाउन ेनीभत भलइनेछ ।  

३०) थिाथ्य पूिािधारमा सधुार गरी थिाथ्य सेिालाई थप सलुभ र सदुृि बनाउन े
नीभत अिलम्बन गररनेछ । कोरोना विशेर् अथपताल, आइसोलेसन केन्र 
विथतार र सञ्चालनका लाभग आिश्यक खचिको व्यिथथा भमलाइनेछ । 
प्रादेजशक अथपताललाई विशेर्ज्ञ र विजशष्टीकृत सेिा प्रदान गने गरी पूिािधार 
विकासमा िोड ठदइनछे । जिल्लाजथथत अथपताल लगायत थिाथ्य पूिािधार 
विकासमा प्राथभमकता ठदन ेनीभत रहनेछ ।  

३१) कोभभड- १९ को कारणबाट रोिगारी र आय-आििन गमुाएका श्रमिीिी एिम ्
सीमान्तकृत िगि, न्यून आय भएका सििसाधारण नागररकहरुलाई थथानीय 
तहमाफि त राहत प्रदान गरी रोिगारीमा प्राथभमकता प्रदान गने नीभत रहनेछ । 



 
 

३२) कोभभड -१९ को कारण नेपालमा रोिगारी गमुाएका र विदेशमा रोिगार 
गमुाएर नेपाल फवकि एका प्रदेशिासीलाई रोिगारी प्रदान गनि कृवर्, िरेल ुतथा 
साना उद्यम, सािििभनक भनमािण लगायतका क्षेरमा थप रोिगारीका अिसरहरु 
भसििना गने नीभत रहनछे ।  

३३) विदेशी कामदार आफ्नो मलुकु फवकि एर ररक्त हनु आएका कामको पवहचान 
गरी नेपाली कामदारलाई क्षमता अभभिवृद्ध सम्बन्धी ताभलम ठदई त्यसरी ररक्त 
भएको थथानमा काममा लगाउने नीभत रहनछे । 

३४) चाल ु आभथिक िर्ि २०७६/७७ मा सम्प् हनु नसकेका तथा बहिुर्ीय 
आयोिना तोवकएको समयभभरै सम्प् गने गरी स्रोत विभनयोिन गररनेछ । 
ठेक्का लागेर बन्दाबन्दीका कारण सम्प् हनु नसकेका आयोिना र 
विगतदेजखका अधरुा आयोिनालाई प्राथभमकताका साथ सम्प् गनि र प्रदेश 
योिना आयोगले पवहचान गरेका नयाँ आयोिनाहरुको विथततृ आयोिना 
प्रभतिेदन तयार गनि बिेटको व्यिथथा गररनेछ । कोभभड-१९ को कारण 
भसजिित चनुौतीबाट उत्प् प्राथभमकताका क्षेर बाहेकका अन्य नया ँ
पररयोिनाहरुमा बिेट विभनयोिन नगने नीभत अिलम्बन गररनेछ। 

३५) कृवर्, उद्योग, पयिटन, खानी लगायतका क्षेरमा भनिी लगानी आकवर्ित  
गररनेछ । प्रदेशमा लगानीमैरी िातािरण भनमािण गने नीभत रहनेछ ।  

३६) थथानीय तहमा हथतान्तरण गररन े अनदुान रोिगारमूलक र थथानीय 
उत्पादनशीलता िवृद्ध गने कायिक्रमतफि  लजक्षत हनुेछ। 

३७) प्रदेशको रािश्वको आधार विथतार गररनछे । खानी, िन, उद्योग क्षरेबाट 
प्रदेशको आम्दानी बिाउने नीभत भलइनछे । प्रदेशको खचि क्षमता िवृद्धका 
लाभग विजशष्टीकृत नाफामूलक क्षेरमा लगानी गने नीभत भलइनेछ । 



 
 

३८) यस प्रदेशमा आभथिक सामाजिक रुपमा पछाभड परेको के्षर, िगि र िाभतलाई 
सामाजिक न्याय र समानताका आधारमा सबै के्षरमा प्रभतभनभधत्ि र अिसर 
प्रदान गनेतफि  प्रदेशको बिेट केजन्रत हनुेछ ।  

३९) प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा समक्ष पेश गरेको नीभत कायिक्रम र सो उपर 
छलफल हुँदा माननीय सदथयज्यूहरुले व्यक्त गनुिभएका विचार एिम ्
सझुािलाई स्रोतको उपलब्धता हेरी यथासम्भि सम्बोधन गररनछे ।  

 

माननीय सभामखु महोदय, 
 

४०) कोभभड -१९ को कारण उत्प् विश्वव्यापी आभथिक मन्दीको चपेटामा हामी 
पभन पररसकेका छौँ । यसको दषु्प्प्रभािबाट हनु गएको आिागमनमा अिरोध, 
उत्पादन तथा आपूभतिमा अिरोध र बढ्दो बेरोिगारीको अिथथामा प्रदेश 
सरकारले पेश गनि लागेको बिेटबाट भनिी के्षर, मिदरु, वकसानलगायत सबै 
के्षरका नागररकहरुले राहत र सहयोगको अपेक्षा गनुिभएको छ िनु थिभाविक 
पभन छ । प्रदेश सरकारको स्रोत र साधनले भ्याएसम्म सिैका 
अभभलार्ाहरुको सम्बोधन गररनेछ । यसरी सम्िोधन गरररहँदा तीन तहका 
सरकारहरुबीच सामन्िथयता कायम गररनेछ । 

४१) बिेट विभनयोिन गदाि विभनयोिन विधेयक, २०७७ को भसद्धान्त र 
प्राथभमकताउपर यस सभामा छलफल हुँदा माननीय सदथयज्यूहरुबाट प्राप्त 
सझुाि तथा प्रदेश सरकारले पेश गरेको नीभत कायिक्रमको भािना   
समेवटनेछ । आम्दानीको स्रोत िवटरहेको तर खचिको आिश्यकता बविरहेको 
अवहलेको विर्म पररजथथभतमा साधनको पररचालन झन ् चनुौतीपूणि बनेको 
विर्यमा माननीयज्यूहरु िानकार नै हनुहुनु्छ । म विश्वथत पभन छु, यो 
अप्यारो पररजथथभतका बीच प्रदेश सरकारले प्रथततु गने बिेटको पूिितयारी, 



 
 

भनमािण र कायािन्ियनमा विगतका िर्िहरुमा झैं यहाहँरु सबैको सकारात्मक 
मागिदशिन र सहयोग प्राप्त हनु े नै छ। हालसम्मको सहयोगका लाभग 
माननीयज्यूहरु लगायत सम्बद्ध सबैमा हाठदिक धन्यिाद ठदन चाहन्छु ।   

 

धन्यिाद ।  

 


