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मर्स्याङ्दी गयउँपयलिकय 
बजेट वक्तव्् २०७९-८० 

 
गयउँसभयकय अध््क्ष ज््ू, प्रमखु प्रशयसकी् अलिकृत ज््ू र गयउँसभय सदर्स् ज््ूहरु, 

१) र्सथयनी् सरकयर सञ्चयिन ऐनको दफय ७१ बमोजजम मर्स्याङ्दी गयउँपयलिकयको उपयध््क्षको 
हैलस्तिे ्स गररमयम् गयउँसभयमय आगयमी आलथाक वर्ा २०७९/८० को बजेट प्रर्सततु गने 
अनमुलत चयहन्छु । प्रर्सततु बजेटियई उत्पयदन, उत्पयदकत्व र उच्च आलथाक वदृ्धि, सयमयजजक न््य् 
र मर्स्याङ्दी गयउँबयसीको समदृ्धिको संवयहकको रुपमय प्रर्सततु गरेको छु । 

२) सवाप्रथम िोकतयजन्िक आन्दोिन, सशस्त्र जन्िु, पररवतान, क्रयजन्त, सयमयजजक तथय मजुक्त 
आन्दोिनमय शहयदत प्रयप्त गने सबै अमर शद्धहदहरुियई र्समरण गदै, ्हयँहरुप्रलत हयर्दाक श्रियञ्जिी 
अपाण गदाछु। अग्रगयमी पररवतानको आन्दोिनमय नेततृ्वदय्ी भलुमकय लनवयाह गने अग्रज नेतयहरु प्रलत 
हयर्दाक सम्मयन व््क्त गदाछु। 

३) समयनपुयलतक, समयवेशी र सहभयलगतयमूिक  लसियन्तकय आियरमय समतयमूिक समयज लनमयाण गने 
संवैियलनक संकल्पियई परुय गना लनरपेक्ष गररबीको मयरमय परेकय वगा, क्षेि, लिङ्ग र समदुय् सद्धहतकय 
आम नयगररकको द्धवकयसको चयहनयियई संबोिन गरी आलथाक समयनतय र सयमयजजक न््य् सलुनजित 
गने कय्ाियई बजेटमय प्रयथलमकतयमय रयखेको छु । 

४) आलथाक वर्ा २०७९/८०को मर्स्याङ्दी गयउँपयलिकयको बजेट तजुामय गदया नेपयिको संद्धवियन, सङ्घी् 
सरकयरको ऐन, लन्म, कयनून र कय्ाद्धवलि, पन्रौं पञ्चवर्ी् ्ोजनय, दीगो द्धवकयसकय िक्ष््हरु, 

मध््कयिीन खचा संरचनय, गण्डकी प्रदेश सरकयरको ऐन, लन्म, कयनून र प्रथम पञ्चवर्ी् ्ोजनय, 
गयउँपयलिकयको ऐन,लन्म ,नीलत तथय कय्ाक्रम सभयकय सदर्स्हरुबयट प्रयप्त सझुयवहरुियई आियर 
मयनेको छु । ्स गयउँपयलिकयको बजेट तजुामय गदया सङ्घी् सरकयर, गण्डकी प्रदेश सरकयरको 
आलथाक वर्ा २०७९/८०  को नीलत तथय कय्ाक्रम र बजेटियई आियर लिएको छु । ्ो बजेट 
तजुामय गदया द्धवलभन्न क्षेिकय सरोकयरवयियहरुबयट प्रयप्त सझुयवियई समेत समयवेश गरेको छु। 

अध््क्ष महोद्, 

अब म बजेटकय उदे्दश्् तथय प्रयथलमकतय प्रर्सततु गने अनमुलत चयहन्छु । 

५) आ.व. २०७९/८०को बजेटकय उदे्दश््हरु लनम्न छन ्: 

 सयमयजजक र आलथाक रुपयन्तरण गरी समिृ मर्स्याङ्दी गयउँपयलिकय लनमयाण गने, 

 सयवाजलनक खचामय पयरदजशातय, लमतव््द्ध्तय, जवयफदेद्धहतय र उत्तरदयद्ध्त्व पयिनय गने गरयउने, 
 बयढी पद्धहरोबयट उत्पन्न प्रयकृलतक द्धवपत्तीबयट मयनव जीवनमय आइपरेकय समर्स्यहरुको समयियन गने, 
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 कृद्धर्जन्् वर्सतकुो उत्पयदन, उत्पयदकत्व वदृ्धि गने, 

 उपिब्ि प्रयकृलतक स्रोत-सयिन, श्रमशजक्त, पूजँी र प्रद्धवलिको एकीकृत पररचयिनबयट रोजगयरी सजृनय 
र गररबी लनवयरण गने, 

 चरु्सत, दरुुर्सत, सवासिुभ र प्रभयवकयरी सयवाजलनक सेवय प्रवयह गने, 

 गणुर्सतरी् भौलतक पूवयाियर लनमयाण, आलथाक र सयमयजजक क्षेिको द्धवकयस गने,  

 आलथाक अनशुयसन तथय द्धवत्ती् सशुयसन कय्म गने । 

 

६) आ.व. २०७९/८० को बजेटकय प्रयथलमकतयहरु देहय् बमोजजम रहेकय छन ्: 

 कृद्धर् तथय पशुपंछी क्षेिको व््वसयद्ध्करण, आिलुनद्धकरण, सयमदु्धहद्धककरण र बजयरीकरण,  

 नीजज क्षेि समेतको सहभयलगतयमय प्ाटकी् गन्तव््को पद्धहचयन, संरक्षण र प्रविान तथय प्ाटकी् 
पूवयाियर द्धवकयस, 

 वन जैद्धवक द्धवद्धवितय तथय जियियरको संरक्षण र प्रयकृलतक स्रोतसयिनको दीगो व््वर्सथयपन र 
सदपु्ोग, 

 र्सथयनी् श्रम, सीप, पूजँी र प्रद्धवलिमय आियररत िघ,ु घरेि ुतथय सयनय उद्योग, पेशय, व््वसय्को जगेनया 
र प्रविान मयफा त रोजगयरी र र्सवरोजगयरको अवसर सजृनय र गररबी लनवयरण, 

 दीगो गणुर्सतरी् प्रलतफिदय्ी भौलतक पूवयाियर लनमयाण, 

 गणुर्सतरी् जशक्षय र र्सवयर्स््, खेिकुद, भयर्य, सयद्धहत््, किय र संर्सकृलतको संरक्षण, प्रविान र द्धवकयस, 

 आलथाक, सयमयजजक, रयजनीलतक र सयँर्सकृलतक रुपमय पलछ परेकय वगा, क्षेि, लिङ्ग र समदुय्को 
सशजक्तकरण मयफा त सन्तलुित, समन््य्, समयवेशी एवम ्समयनपुयलतक द्धवकयस, 

 गणुर्सतरी् सयवाजलनक सेवयमय सहज पहुँच, भष्ट्रयचयर लनवयरण र सशुयसन अलभवदृ्धि । 

अध््क्ष महोद्,  

अब म चयि ुआलथाक वर्ा २०७९/८० सम्मको मर्स्याङ्दी गयउँपयलिकयको  तफा बयट सम्पयर्दत महत्त्वपूणा 
कयमहरुको सङजक्षप्त द्धववरण र आगयमी वर्ाको प्रक्षेपण प्रर्सततु गने अनमुलत चयहन्छु ।  

मर्स्याङ्दी गयउँपयलिकयको द्धवगत ५ वर्ाको द्धवत्ती् प्रगलतको सलमक्षय गदया आ.व. २०७४/०७५ मय ८५.९ 
प्रलतशत, आ.व.२०७५/०७६ मय ८६.९० प्रलतशत,आ.व. २०७६/७७ मय ८३.९५ प्रलतशत, 
आ.व.२०७७/०७८ मय ८४.७१ प्रलतशत,  आ.व. २०७८/७९को असयर ९ गते सम्मको चयि ु तफा  
८४.४९ प्रलतशत र पुजँीगत तफा  ७२.०२ प्रलतशत गरी जम्मय ८०.५६ प्रलतशत भएको छ र असयर 
मसयन्त सम्म हनुे ८६ प्रलतशत अनमुयन र आगयमी आलथाक वर्ा २०७९/८० मय ९० प्रलतशत द्धवत्ती् 
प्रगलत हनुे िक्ष्् लिएको छु।   
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चयि ुआ.व.को ्ोजनय द्धववरणमय जम्मय ३८९ वटय ्ोजनयहरु रहेकोमय  २७२ ्ोजनयहरुको सम्झौतय भई 
२६२ वटय ्ोजनयहरुको कय्ासम्पन् न पश् चयत भकु्तयनी भइसकेको छ भने खररदकय ्ोजनय ११२ वटय 
रहेकय छन ्तथय सम्झौतय नभएकय ्ोजनय संख््य ५ रहेकय छन।् 

अध््क्ष महोद्, 

अब म ्स गयउँपयलिकयको आलथाक वर्ा २०७9/८० को आ् व्््को द्धववरण प्रर्सततु गना गइरहेको छु । 
मर्स्याङ्दी गयँउपयलिकयिे प्रर्सतयद्धवत नीलत कय्ाक्रम तथय बजेट तजुामय गदया मूितः नेपयिको संद्धवियन 
२०७२ को अनसूुची ८ र ९ मय उल्िेजखत र्सथयनी् तहको एकि तथय सयझय अलिकयर सूची,  र्सथयनी् 
सरकयर सञ्चयिन ऐन, २०७४, संघ र प्रदेश तथय र्सथयनी् सरकयरकय द्धवद्यमयन ऐन, कयनूनहरु, आलथाक 
कय्ा प्रणयिी, मौलिक हकहरु, आलथाक सयमयजजक द्धवकयस, सयिन श्रोतको उप्ोग नीलत, अथा मन्ियि्ि र 
सङघी् मयलमिय तथय सयमयन्् प्रशयसन मन्ियि्बयट प्रयप्त मयगादशान, सहभयलगतयमूिक ्ोजनय छनौट पिलत, 

द्धवकयसकय समसयमद्ध्क मिुयहरु जर्सतै सयमयजजक संरक्षण, दीगो द्धवकयस, जिवय् ुपररवतान, द्धवपद् व््वर्सथयपन, 

िैद्धङ्गक सशक्तीकरण तथय समयवेशी द्धवकयस समेतियई आियर मयनी गयउँकय्ापयलिकय लमलत 
२०७९/०३/०९ गते र्सवीकृत गरी ्स गरीमयम् गयउँसभयमय आगयमी आ.व. २०७९/८० को बजेट 
प्रर्सततु गरेको छु । आ.व.२०७९/८० मय  ्स गयउँपयलिकयमय नेपयि सरकयरको द्धवत्ती् समयनीकरण 
अनदुयन रु ९ करोड ५५ ियख   ।- प्रदेश सरकयरको द्धवत्ती् समयनीकरण अनदुयन रु १ करोड ४ ियख 
४३ हजयर  ), नेपयि सरकयरको रयजश्व वयँडफयँडबयट १० करोड १९ ियख ८३ हजयर   । प्रदेश 
सरकयरको रयजश्व वयँडफयँडबयट ७८ ियख ९७ हजयर , आन्तररक रयजर्सव तफा  १ करोड  ,  सशता अनदुयन 
सङ्घी् सरकयरतफा  रु २३ करोड ८७ ियख  , सङ्घ सरकयको द्धवशेर् अनदुयन तफा  १ करोड ५० ियख  , 

सङ्घ सरकयरको समपूरक अनदुयन तफा  २ करोड ४० ियख  , प्रदेश सरकयर द्धवशेर् अनदुयन वयपत रु ६० 
ियख    र समपूरक अनदुयन ५० ियख  , जिद्धवद्यतु रो्ल्टी वयपत रु २ करोड ३० ियख ८१ हजयर ३ 
सय् ५८  , पवातयरोहण वयपत प्रयप्त रो्ल्टी रु २ ियख २८ हजयर ७ स् ९०  , वन पैदयवर रो्ल्टी रु 
७७ हजयर २ स् ३  , गरीबसँग द्धवशेश्वर कय्ाक्रम तफा  रु ४ ियख ६५ हजयर   र प्रदेश तथय र्सथयनी् 
क्षमतय द्धवकयस कय्ाक्रम रु. ३ ियख ८० हजयर ९ स् ४२   र अजघल्िो वर्ाको अनमुयलनत नगद 
मौज्दयत रु ५१ ियख ८९ हजयर ६ स् ४९   गरी कुि आ् ५४ करोड ३९ ियख ४५ हजयर ९ स् 
४२  को अनमुयलनत आ् ्स गररमयम् सभय समक्ष पेश गरेको छु ।  

अध््क्ष महोद्, 

अव म आ.व. २०७९/८०को व््् अनमुयन प्रर्सततु गना चयहन्छु ।  

चयि ुखचा तफा बयट ७ करोड #( ियख  । पूजँीगत खचातफा  20 करोड १५ ियख  । सशतातफा  २३ 
करोड ८७ ियख  । गरीबसँग द्धवश्वशे्वर कय्ाक्रम तफा  रु ४ ियख ६५ हजयर  । प्रदेश र र्सथयनी् तह 
क्षमतय द्धवकयस कय्ाक्रम तफा  रु ३ ियख ८० हजयर ९ स् ४२  , समपूरक कोर् तफा  रु २ करोड ९० 
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ियख  गरी जम्मय कुि खचा ५४ करोड ३९ ियख ४५ हजयर ९ स् ४२  को अनमुयलनत खचा ्स 
गरीमम् सभय समक्ष पेश गदाछु ।  

जस मध््े नीलत तथय कय्ाक्रमको आियरमय लनम्न कय्ाक्रमहरुियई प्रयथलमकतयमय रयखी बजेटमय द्धवलन्ोजन 
गरेको छु । वडयगत रुपमय गयउँ-बर्सतीको ्ोजनयहरुियई सम्बोिन गने गरी वडय सलमलतिे छनौट गना 
पयउने गरी ्ोजनय कय्यान्व्न गरयउन वडयगत रुपमय जनसङ्ख््य, भौगोलिक क्षेिफि, द्धवकटतयियई आियर 
मयनी ९ वटय वडयहरुियई रु. ६ करोड   बजेट व््वर्सथय लमियएको छु । वडयगत ्ोजनयहरुको द्धववरण 
अनसूुचीमय उल्िेख गरीएको छ । 

७) कृद्धर्, पशपुन्छी तथय जडीबटुी क्षेिमय उत्पयदन र उत्पयदकत्व वदृ्धि गनाकय ियलग कृद्धर् क्षेिको 
द्धवद्धविीकरण र व््वसय्ीकरण, आिलुनकीकरण र बजयरीकरण द्धवकयसमय जोड र्दई कृद्धर् तथय 
पशपुन्छी द्धवकयस शयखय मयफा त कय्यान्व्न गने गरी रु.! करोड &% nfv बजेट द्धवलन्ोजन गरेको 
छु । 

८) अन्नपूणा चक्री् पदमयगामय पने प्ाटन व््वसय् रयम्रो भएको ्स पयलिकयलभि प्ाटन प्रवािन 
कय्ाक्रमको ियलग रु. ५० ियख बजेट द्धवलन्ोजन गरेको छु । 

९) सीप द्धवकयस तथय क्षमतय द्धवकयस तयलिमकय ियलग रु. २) ियख बजेट द्धवलन्ोजन गरेको छु । 

१०) जशक्षयको द्धवकयसको ियलग जशक्षय तफा  रु. १ करोड %) ियख  बजेट द्धवलन्ोजजत गरेको छु । 

११) द्धवपन्न, दलित, आर्दवयसी जनजयती बयिबयलिकयहरुकयियई प्रयद्धवलिक तथय उच्च जशक्षय अध्््नकय 
ियलग छयिवजृत्त प्रदयन गना रु. % ियख बजेट द्धवलन्ोजजत गरेको छु । 

१२) र्सवयर्स्् सेवयियई प्रभयवकयरी रुपमय सञ्चयिन र व््वर्सथयपन गना र्सवयर्स्् क्षेिमय रु. ५० ियख 
बजेट द्धवलन्ोजन गरेको छु । 

१३) समयजमय ्ोगदयन गदै उमेरकय कयरण भौलतक रुपमय कमजोर भएकय जेष्ठ नयगररकहरुको सम्मयन 
तथय ६० देजख ६७ वर्ा सम्मकय एकि परुुर्ियई सयमयजजक सरुक्षय भत्तय उपिब्ि गनाकय ियलग रु. 
१० ियख बजेट द्धवलन्ोजन गरेको छु ।  

१४) वर्यातको सम्मय पयनीकय कयरण सडकहरु लबलग्रन गई मोटरबयटो बन्द हनु नर्दन र र्सथयनी् 
्वुयहरुियई रोजगयरी र्दने उदे्दश््िे सडक ममात सम्भयर कय्ाकतया पररचयिन गनाकय ियलग रु. १३ 
ियख बजेट द्धवलन्ोजन गरेको छु । 

१५) शयरीररक रुपमय अपयङ्गतय भएकय व््जक्तहरुकय ियलग आ्-आजान गरी जीद्धवकोपयजान गरयउन ेतथय ग 
वगाकय अपयङ्गगतय भएकय व््जक्तहरुियई सयमयजजक सरुक्षय भत्तय उपिब्ि गरयउन रु १० ियख बजेट 
बजेट द्धवलन्ोजन गरेको छु । 

१६) सफय मर्स्याङ्दी गयउँपयलिकय अलभ्यनियई लनरन्तरतय र्दँदै फोहोरमैिय व््वर्सथयपन तथय पूवयाियर 
लनमयाणकय  ियलग रु. १० ियख बजेट द्धवलन्ोजन गरेको छु । 
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१७) परम्परयगत प्रयचीन मौलिक संर्सकयर संर्सकृलतको संरक्षण, जगेनया,  द्धवकयस र प्रविानमय जोड र्दई 
द्धवलभन्न ियलमाक, सयंर्सकृलतक, सयद्धहजत््क, महोत्सव तथय र्दवसकय ियलग रु. !) ियख बजेट 
द्धवलन्ोजन गरेको छु। 

१८) द्धवलभन्न प्रयकृलतक प्रकोप, आगियगी तथय मयनवी् द्धवपत्ती र महयमयरी जर्सतय द्धवपद् व््वर्सथयपनकय 
ियलग रु. ३० ियख बजेट द्धवलन्ोजन गरेको छु । 

१९) खेिकुदको द्धवकयस गरयउने उदे्दश््िे वडय र्सतरी् र द्धवद्ययि् र्सतरी् खेिकुद तथय अलतररक्त 
द्धक्र्यकियप सञ्चयिनकय ियलग रु. १२ ियख बजेटको व््वर्सथय गरेको छु । 

२०) र्सवयर्स्् चौकीहरुको सेवयबयट टयढय रहेकय बर्सतीहरुमय सञ्चयलित सयमदुयद्ध्क र्सवयर्स्् इकयईहरुमय 
कय्ारत र्सवयर्स््कमी र कय्याि् सह्ोगीहरुको तिब भत्तय वयपत अनदुयन र्सवरुप रु. ३५ ियख 
बजेट द्धवलन्ोजन गरेको छु ।  

२१) चोरी जशकयर लन्न्िण र वन पैदयवर संरक्षण,  प्रविान र व््वसय्ीकरण गनाकय ियलग रु. ५ ियख 
बजेट द्धवलन्ोजन गरेको छु । 

२२) मर्स्याङ्दी गयउँपयलिकयको वडय नं. ६ र ५ को सडक पूवयाियरको र्सतरोन्नलत गना प्रदेश सरकयरसँग 
समपूरक कोर्को रु. ५० ियख र गयउँपयलिकय समपूरक कोर्बयट रु. ५० ियख गरी बयहनुडयँडय-
घेमुा सडकको र्सतरोन्नलत र द्धवर्सतयरकय ियलग रु. १ करोड बजेट द्धवलन्ोजन गरेको छु । 

२३) सङ्घ तथय प्रदेश सरकयरको सयझेदयरीमय गयउँपयलिकयको प्रशयसकी् भवन लनमयाणको कय्ाियई अगयडी 
बढयउन रु १ करोड द्धवलन्ोजन गरेको छु । 

२४) मर्स्याङ्दी गयउँपयलिकयको वडय नं. १ र २ को सडक पूवयाियरको र्सतरोन्नलत गना सङ्घ सरकयरसँग 
समपूरक कोर्को रु. १ करोड  र गयउँपयलिकय समपूरक कोर्बयट रु. १ करोड खदुी-रोप्िेफयँट-
घनपोखरय सडकको र्सतरोन्नलत र द्धवर्सतयरकय ियलग रु. २ करोड बजेट द्धवलन्ोजन गरेको छु। 

२५) मर्स्याङ्दी गयउँपयलिकयको वडय नं. ९ को सडक पूवयाियरको र्सतरोन्नलत गना सङ्घ सरकयरसँग समपूरक 
कोर्को रु. १ करोड ४० ियख  र गयउँपयलिकय समपूरक कोर्बयट रु. १ करोड ४० गरी खदुी-
पयम्चोक-भियमचौर-घिेगयउँ सडकको र्सतरोन्नलत र द्धवर्सतयरकय ियलग रु. २ करोड ८० ियख बजेट 
द्धवलन्ोजन गरेको छु । 

२६) शद्धहद तथय बेपत्तय र्समलृत अध्््न केन्रियरय र्सथयपनय गरीएको शद्धहद तथय बेपत्तय र्समलृत अध्््न 
केन्र, सयवाजलनक परु्सतकयि्, खदुीकय ियलग रु. ५ ियख बजेट द्धवलन्ोजन गरेको छु । 

२७) अिरुय वडय कय्याि् भवनहरुको लनमयाण कय्ा सम्पन्न गना रु ४० ियख बजेट द्धवलन्ोजन गरेको 
छु। 

२८) बेसीशहर नगरपयलिकय वडय नं. ७ मय लनमयाणयिीन अवर्सथयमय रहेको मयनव सेवय आश्रमको भवन 
लनमयाणमय सह्ोग र्सवरुप रु. १० ियख बजेट द्धवलन्ोजन गरेको छु । 

२९) परम्परयगत कृद्धर् औजयर लनमयाण गने आरनहरुियई आिलुनक र गणुर्सतरी् कृद्धर् औजयरहरु लनमयाण 
गना आरन सिुयर कय्ाक्रमको ियलग रु. ५ ियख बजेट द्धवलन्ोजन गरेको छु ।  
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३०) सशजक्तकरण कय्ाक्रममय रु ५ ियख, असक्त , असहय् द्धवपन्न कोर्मय रु !$ ियख, र्सवयर्स्् जशद्धवर 
सञ्चयिन गना रु $ ियख, सयवाजलनक सनुवुयइ तथय सयमयजजक परीक्षण गना रु ३ ियख बजेट 
द्धवलन्ोजन गरेको छु। 

३१) ्स गयउँपयलिकयकय ्वुय उद्यमीहरुिे बैङ्कबयट लिएको कजयाको व््यजमय अनदुयन प्रदयन गना रु ^ 
ियख, सडक पगेुकय बर्सतीहरुमय सडक सफय  गनाको ियलग रु १५ ियख र कय्याि्सँग सम्बजन्ित 
अन्् सयवाजलनक लनमयाण गनाको ियलग रु ५ ियख बजेट द्धवलन्ोजन गरेको छु । 

३२) s]lx yk d'Vo ;8sx?sf] ?kdf नय्-ुसेने-फे्रजोँ सडककय ियलग रु २० ियख, खदुी-हलसँङ डयँडय- 
लसउरुङ सडककय ियलग रु ४० ियख, खदुी-परुयनोगयउँ-जजम्दो सडककय ियलग रु १० ियख, 

रयमबजयर-छयपय-लसिढुङ्गय-उपल्िो तयजिङ सडकको ियलग रु २५ ियख, च््यम्चे-नयर्सकुच्चे-परुयनो 
जगत सडककय ियलग रु १० ियख, र्स्यँगे-लमपया सडककय ियलग रु ५ ियख, बयहनुडयँडय- थयियज-ु 
सञ्जयप ुसडक (वडय नं ५ र ६) को ियलग रु २० ियख, ङयदी-थयकनबेसी सडककय ियलग रु ५ 
ियख, ङयदी-उर्सतय-बरयहपोखरी सडककय ियलग रु ३० ियख र भिुभिेु-लसमिचौर-भर्समे-ररङटयङ 
सडककय ियलग रु २५ ियख बजेट द्धवलन्ोजन गरेको छु। 

३३) ग्रयमीण तयलिम केन्रको जग्गय खररद गनाकय ियलग रु २० ियख बजेट द्धवलन्ोजन गरेको छु । 

आ्/व््् र कय्ाक्रमको ्ोजनयको शीर्ाक तथय बजेट अनसूुचीहरुमय प्रर्सततु गरेको छु । 

अन्त््मय ्स बजेट तजुामयमय सह्ोग गनुाहनुे गयउँपयलिकय अध््क्ष ज््ू, सम्पूणा वडय अध््क्ष ज््ूहरु, 
कय्ापयलिकय सदर्स् ज््ूहरु, वडयसदर्स् ज््ूहरु, रयजनीलतक दिकय प्रमखु तथय प्रलतलनलि ज््ूहरु, रयष्ट्रसेवक 
कमाचयरीहरु, जशक्षकहरु, लनजी क्षेि, पिकयर, सम्पूणा पयलिकयबयसीहरुबयट प्रयप्त सझुयव, सल्ियह र 
सह्ोगप्रलत हयर्दाक अभयर व््क्त गदाछु ।  

"समिृ, आिलुनक, हरयभरय मर्स्याङ्दी गयउँपयलिकयको आियर, किय संर्सकृलतको संरक्षण कृद्धर्, प्ाटन, उजया र 
पूवयाियर" को नयरयियई सयकयर पयनाकय लनजम्त मर्स्याङ्दी गयउँपयलिकयको द्धवकयस र समदृ्धिमय लनरन्तर 
सिभयव र सह्ोग परु् ् यउनहुनुे मर्स्याङ्दी गयउँपयलिकयको जनसमूदय् कर प्रदय्कहरु, द्धवकयसकय सयझेदयर 
सरकयरी, गैरसरकयरी तथय सयमदुयद्ध्क संर्सथयहरु र संचयरमयध््महरुप्रलत हयर्दाक आभयर व््क्त गदै बजेटको 
सफि कय्यान्व्नमय सबैको लनरन्तर सह्ोगको अपेक्षय गरेको 
छु ।  

िन््यवयद ! 

                                

लमलतः २०७९ असयर १० गते, शकु्रबयर 

जनुय मय्य थयपय 
उपयध््क्ष 

मर्स्याङ्दी गयउँपयलिकय, िमजङु । 


