
 

 

 

 

 
 

 

 

सुरे्खत जजल्ऱा वी.न.ऩा. ६ सुरे्खत बस्ने ददऩक कुमार बुढा क्षेत्रीऱे यस नगरऩालऱकाको साववजननक 
र्खररद प्रकृया , आथीक ऩारदलशवताका ववषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आम संचार माध्यम बाट 
प्रकाशन/ प्रशारण गने प्रयोजनाथव लमनत २०७४/०९/०५ गते माग भई लमनत २०७४/०९/१७ गते उऩऱब्ध 
गराईएको सूचनाको वववरणः 
 

क्र.स. आ.व. 

इन्धन (ऩेट्रोऱ/डिजेऱ) 
मा 

स्टेशनरी तथा मसऱन्दमा 
छऩाई सम्बजन्धको सबै 

कायवको 
ववननयोजन 

रकम 
र्खचव रकम 

ववननयोजन 
रकम 

र्खचव रकम 
ववननयोजन 

रकम 
र्खचव रकम 

१ 2070/071 241,674 241,674 800,000 800,000 50,000 50,000 

२ 2071/072 280,000 280,000 800,000 800,000 400,000 400,000 

३ 2072/073 350,000 350,000 1,000,000 1,000,000 510,000 510,000 

४ 2073/074 530,000 530,000 1,000,000 1,000,000 400,000 400,000 

५ 2074/075 800,000 200,000 5,546,000 2,200,000 1,000,000 700,000 

  

१. उल्रेखित आ.व. को इन्धन, स्टेशनयी तथा भसरन्द य छऩाई सम्फन्धी कामयको िरयद प्रकृमा सावयजननक िरयद 
ऐन २०६३ अनुसाय सुचिकृत गयी प्रनतस्ऩधायको आधायभा गने गरयएको छ । 

२. उल्रेखित वववयण भध्मे िारु आ.व.को मभनत २०७४/०४/०३ गत ेसुिेतऩत्र दैननकभा सुचि दताय गने फाये 
प्रकामशत सुिना , मभनत २०७४/०६/०३ गत ेसाझा ववसौनी दैननक मसरफन्दी दयबाउ ऩत्र ऩेश गनय आउने फाये 
प्रकामशत सुिना , सुचिकृत बई दययेट ऩेश बइ आएका पभय , सप्रामसयहरुको दययेटको ढाॉिा , सुचिकृत सुिना , 

तुरनात्भक वववयणको प्रभाणीत प्रनतमरवऩ मसै साथ सॊग्रन गरयएको छ । साथै मस वीयेन्रनगय नगयऩारीकारे 
हयेक वषय ववमबन्न याजनननतक दर , एकककृत मोजना तजुयभा समभनतका सदस्महरु , उद्मोग वाखणज्म सॊघका 
प्रनतननधी, आददवामस जनजानत , अऩाङ्ग, दमरत , ववद्मारम व्मवस्थाऩन समभनतका अध्मऺ , वडा नागरयक 
भञ्िका सदस्महरु , गै.स.स.का प्रनतननचधहरु , ऩत्रकाय तथा सयोकायवाराहरु सफै सॊग्रन सम्भानीत नगय ऩरयषद 
भापय त सावयजननक िरयद कामय रगाएतको आम्दानी िियको वववयण प्रस्तुत गयी सोको सभथयन प्राप्त गयी 
ऩुस्तकको रुऩभा सयोकायवारा सफै सभऺ सुिना प्रवाह गने गरयएको छ । सोको नभुनाको रुऩभा आ.व. 
२०७४/०७५ को नीनत , फजेट तथा कामयक्रभ सभेदटएको ऩुस्तक महाॉको थऩ अध्ममन प्रमोजनको रागी उऩरब्ध 
गयाइएको छ । 
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वीरेन्रनगर नगरऩालऱका 
नगय कामयऩामरकाको कामायरम 

 वीयेन्रनगय, सिेुत                    
६ नॊ. प्रदेश, नेऩार ।   

 


