(सच
ू नाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र
सच
ू नाको हक सम्बन्धि ननयमावली, २०६५ कोननयम ३ अनस
ु ार प्रकाशित)

sf];Lx/}Frf gu/kflnsf sfof{nosf]
संक्षिप्त जानकारीमूलक पन्ु ततका
मङ्शसर, २०७२

कोसीहरैँचा नगरपाशलका कायाालय
नगर सच
ू ना केधर, कोसीहरैँचा, मोरङ

फोन:- ०२१-५४५७२७,५४५०५०
Website: www.koshiharainchamun.gov.np

(सच
ू नाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र

सच
ू नाको हक सम्बन्धि ननयमावली, २०६५ कोननयम ३ अनस
ु ार प्रकाशित)

sf];Lx/}Frf gu/kflnsf sfof{nosf]
संक्षिप्त जानकारीमूलक पुन्ततका
मङ्शसर, २०७२

कोसीहरैँचा नगरपाशलका कायाालय
नगर सूचना केधर, कोसीहरैँचा, मोरङ

फोन:- ०२१-५४५७२७,५४५०५०
Website: www.koshiharainchamun.gov.np

हाम्रो भनाई

कोसीहरैँचा नगरपालिका कार्ाािर् सम्बन्धि तथर्ाांक, अलििेख

एवां ववववि

सच
ू नाहरु एकककृत गरर सावाजननक जानकारी गराउने उद्िेश्र्िे तर्ार गररएको
नगरपालिकाको पररचर् पन्ु ततका प्रकाशमा ल्र्ाइएको छ। सश
ु ासन तथा सच
ू नाको
हक िगार्तका ववशेष ऐन ननर्महरुबाट सबै सावाजननक ननकार्हरुिे जनसरोकारका
सच
ू नाहरु आम नागररकहरुको पहुुँचमा पर्
ु ााउनु पने गरी नेपाि सरकारिे गरे को
कानन
ु ी व्र्वतथा अनरु
ु प जनसरोकारका सावाजननक सच
ू नाहरु पारदशी गराउने गहन
न्जम्मेवारी नगरपालिकामा रहे को छ। र्सै न्जम्मेवारीको ननवााह गने क्रममा
नगरपालिकाको कार्ाक्षेत्रमा रहे का तथर्ाांक तथा सच
ू नाहरु बढी साधदलिाक, उपर्ोगी
र व्र्वन्तथत तवरिे सम्बन्धित सबैको जानकारीमा ल्र्ाउने प्रर्ास र्स पन्ु ततकामा
गररएको छ।
तथानीर् तवार्त्त शासनको माध्र्मबाट जनताको जीवनततरमा सि
ु ार ल्र्ाउने
माधर्ता अनरु
ु प र्स नगर क्षेत्रका जनताको सहिागगतामा ववकास, तवशासन र
शसन्ततकरण िगार्तका कार्ाहरु कुशितापव
ा सम्पादन गनप
ु क
ुा ने न्जम्मेवारी र्स
नगरपालिकािाई

सन्ु म्पएको

छ।

नगरपालिकाका

नर्नै

ववषर्

बततक
ु ो

बारे मा

सावाजननक जानकारी होस िधने हे तुिे र्स पन्ु ततकामा नगरपालिका गठनको
ऐतीहालसक पष्ृ ठिलू म, साांगठननक तवरूप, ददर्ाकालिन सोच, िक्ष्र्, उद्िेश्र्,
नीनतका साथै नगरपालिकाबाट प्राप्त हुने सेवा सबु बिा सम्बन्धि जानकारीहरु
सांक्षेपमा उल्िेख गररएको छ। पररचर् पन्ु ततकामा नगरपालिकाको कार्ाक्षेत्र सांग
सम्बद्ि ऐन, ननर्म ववननम, आदे श, ननदे श, सांचािन कार्ाववगि, नीनत तथा नेपाि
सरकारका सांबन्धित ननणार् तथा पररपत्रको सधदिा सच
ू ी समेत सांग्रदहत गररएको
छ।

र्स

पन्ु ततकामा

रहे का

जानकाररहरुिे

सावाजननक

ननकार्को

वववरण

सावाजननक गरर पारदलशाता र उत्तरदानर्त्व वहन गने दानर्त्व परु ा गने पक्ष त
छदै छ, साथै नगरपालिका र अधतगातका पदागिकारी र कमाचारीहरुिाई सधदिा
सच
ू नाहरु उपिब्ि गराई कार्ा सम्पादनमा सहजता ल्र्ाउने उद्िेश्र् राखखएको छ ।
साथै उपिब्ि सच
ू नाहरु नगरपालिकासांग सम्बद्ि आम नागररक, जनप्रनतननगि,
सेवाग्राहीहरु, ववकासका साझेदारहरु र नगरपालिकाको ववकास सम्बन्धि अध्र्र्न,
अनस
ु धिान र जानकारी राख्नेका िागग पनन उवत्तकै उपर्ोगी हुने अपेक्षा राखखएको
छ।
र्स पन्ु ततका प्रकाशन एवां व्र्तथापनको िागग सहर्ोग पर्
ु ााउनु हुने सबैिाई
हाददाक आिार व्र्तत गदै प्रकालशत सच
ू नाहरु अझ बढी व्र्न्तथत, पररमान्जात,
साधदलिाक र उपर्ोगी बनाउदै िैजान सबैबाट रचनात्मक सझ
ु ावहरु प्राप्त हुने
अपेक्षा गररएको छ।

