
 

     रामारोशन गाउँपालिका  
 

 

  गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्  

शान्तडा,अछाम  

        र्स सार्यजलनक सनुरु्ाइ कार्यक्रमका उपाध्र्क्ष ज्रू्, राजलनलतक दिका प्रमखु एरं् प्रलतलनलि ज्रू्हरु , सम्पूर्य र्डाका र्डा 
अध्र्क्ष ज्रू्हरु, गाउकार्यपालिकाका सदस्र् ज्रू्हरु, गाउ सभाका सदस्र्हरु, र्स गाउपालिकाको प्रमखु प्रशासककर् अलिकृत ज्रू्, 

कर्षर्गत शाखाका शाखा प्रमखु ज्रू्हरु,  सम्परु्य कर्द्यािर्का प्र.अ. ज्रू्हरु, रामारोशन एफ. एम. का पत्रकार ज्रू्हरु, र्स कार्ायिर्का 
सम्पूर्य कमयचारीहरु, सम्परु्य उपभोक्ता सलमतीका पदालिकारीहरु,  सम्परु्य स्र्ास््र् चौकी इन्चाजय ज्रू्हरु, समाजसेर्ी, बदु्दिजजर्ी, 
मकहिा, बािबालिका, अपाङ्ग िगार्त सम्परु्य उपजस्ित सज्जन र्नृ्दहरु ।   

आलियक बषय  २०७४/०७५ र्स  रामारोशन गाउपालिकामा  तपजशिका कर्लभन्न कार्यक्रम तिा र्ोजनाहरुको आर् व्र्र् 
प्रस्ततु गनय गइरहेको छु ।  

तपजशिः-   

चाि ुआ.र्. को जम्मा कर्लनर्ोजजत बजेटः- ३० करोड ७६ िाख ८७ हजार।  

कर्लतर् समालनकरर् तफय ः रु १९ करोड ७५ िाख ८७ हजार ।  

गत आलियक बषय अलर्ाः ६६ िाख   ६६ हजार ७९ रुपैर्ा मात्र।   

   

सशतय अनदुानः ११ करोड ३५ िाख सतासी हजार      

व्र्र् तफय    



जशक्षाः ८ करोड 8९ िाख ९० हजार ३ सर् ३७ रुपैर्ा मात्र   

खचय हनु बाँकीः १० िाख  २६ हजार ६ सर् ६२ रुपैर्ा मात्र।  

स्र्ास््र् तफय ः १ करोड ८९ िाख ६१ हजार ६ सर् ४५ रुपैर्ा   

खचय हनु बाकीः ३२ िाख ८७ हजार ३ सर् ५४  मात्र।  

कृकषय तफय ः ५ िाख ९१ हजार ४ सर् २० मात्र ।   

खचय हनु बाँकीः ४ िाख ६८ हजार  ५ सर् ५० मात्र।  

पश ुशाखा तफय ः ८ िाख ८७ हजार १ सर् ३० मात्र।  

बाकीः नरहेको   

अन्र् शसतय तफय    

सामाजजक सरुक्षा    

जम्मा लनकासाः ५ करोड ६७ िाख २७ हजार।   

जम्मा कर्तरर्ः ४ करोड ६८ िाख ६७ हजार ।   

 खचय हनु बाँकीः ९८ िाख ६० हजार।   

बहकु्षेलत्रर् पोषर् र्ोजनाः    

जम्मा लनकासाः १३ िाख ४ हजार।   

 खचय हनु बाककः १९ हजार २ सर् मात्र।   

स्िानीर् शासन तिा सामदुाकर्क कर्कास कार्यक्रम तफय ः १२ िाख ६७ हजार ।  

 खचय हनु बाकीः ३ िाख ४७ हजार ८ सर् ५० मात्र।  



दगुयम क्षेत्र कर्कास कोषः २० िाख 70 हजार मात्र।  

खचय बाकीः नरहेको।   

   

कर्जिर् समालनकरर् जशषयकहरुको सारांशमा सनुाउन गइरहेको छु।  

चाि ु  तफय  जम्मा लबलनर्ोजजत बजेटः ४ करोड ८९ िाख ४३ हजार ७ सर् ५० मात्र।  

खचयः २ करोड ९६ िाख ८९ हजार १ सर् ४० मात्र ।  

कार्ायिर्को चेकको अर्लि ३० द्ददन हनेु भएकोिे  अनमुालनतः २ करोड ५० िाख मात्र बाकी  ।   

पजुजगत तफय ः १४ करोड ८६ िाख ४३ हजार २ सर् ५० मात्र।  

सम्परु्य र्डाको कर्लनर्ोजजतः ७ करोड ६० िाख  ८० हजार ।  

 सम्परु्य र्डाको खचयः ७ करोड ४८ िाख ३९ हजार २० मात्र।  

 खचय हनु बाँकीः १२ िाख ४० हजार ९ सर् ८० मात्र।  

गाउपालिकामा कर्लनर्ोजजत जम्मा बजेटः  ७ करोड २५ िाख ६३ हजार २ सर् ५० मात्र।  

   

उजाय तफय ः १ करोड मात्र।    

सडक तफय ः  २ करोड  5५ िाख मात्र मात्र ।   

DPR  तर्ार गनयः २० िाख मात्र।   

कर्पत व्र्र्स्िापन तफय ः १० िाख।   

सम अनदुानः  ३० िाख मात्र।    



सेरीखोिा पिु साइड लनमायर्ः १० िाख मात्र।   

गाउपालिको प्रोफाइि तर्ार गनयः १० िाख ।   

सडक ममयतः २ िाख मात्र ।    

कर्कर्ि तफय ः ४० िाख ५० हजार मात्र ।   

 स्र्ास््र् शाखाको तफय ः ६४ िाख मात्र।   

कृकषय शाखा तफय ः ५६ िाख ७७ हजार ५ सर् मात्र।  

पश ुसेर्ा तफय ः २४ िाख १२ हजार ९ सर् ७०मात्र ।  

समाजजक कर्कास तफय ः   

खचयः ८० िाख मात्र ।   

जम्मा कर्लतर् समालनकरर् तफय को  जम्मा खचयः ७ करोड ७ िाख ३९ हजार ९ सर् ७० मात्र।   

जम्मा कर्लतर् समालनकरर् तफय को  बाँकीः १८ िाख २३ हजार २ सर् ८० मात्र।  

गत आलियक बषयको अलर्ा रकम गाउपालिका तिा र्डा कार्ायिर्हरु को कार्ायिर् व्र्र्स्िापन गने 
गाउकार्यपालिकाको लनर्यर् अनसुारः  

फलनयचर खररदः ३३ िाख मात्र ।   

मेजशनरी खररदः १० िाख मात्र।   

सर्ारी सािनः ५ िाख मात्र ।   

सार्यजलनक लनमायर्ः ६ िाख ५०  हजार मात्र ।   

अलर्ा रकमको खचय अन बाँकी रकमः १ िाख २१ हजार ७९ मात्र ।   



रामारोशन गाउपालिकाको आ र् २०७४/ ०७५ को आन्तररक आम्दानीः २ िाख  ८९ हजार ४ सर् मात्र ।  

 १ नं र्डा - ३८ हजार ६ सर्  २० मात्र ।   

२ नं र्डा-   ११ हजार २५  रुपैर्ा मात्र।   

३ नं र्डा - ४ हजार ५० रुपैर्ा मात्र।   

४ नं र्डा- ५० हजार रुपैर्ा मात्र।    

५ नं र्डा- हाि सम्म कुनै पलन आम्दानी नभएको ।  

६ नं र्डा - ८ हजार मात्र ।   

७ नं र्डा - ३३ हजार ६ सर् ८८ रुपैर्ा मात्र ।   

गाउपालिकाको कार्ायिर्बाटः १ िाख ४४ हजार सत्र रुपैर्ा मात्र ।  

   

िन्र्र्ाद !!!!   

   

झंकर बहादरु साउँद   

अध्र्क्ष   

रामारोशन गाउँपालिका   

 


