
ऐयावती गाउॉ ऩालरकाको केन्द्र फयौराभा दईु ददने एकककृत घमु्तत लिववय सञ्चारन बएको छ । दगुगभ 
गाउॉका स्थाननमराई घय दैरोभा ऩगेुय सयकायी सेवा ददने उदेश्म अनसुाय ऐयावती गाउॉ ऩालरकाको केन्द्र 
फयौराभा घमु्तत लिववय सञ्चारन गरयएको प्मठुान म्जल्राका प्रभखु म्जल्रा अधधकायी फरीनाथ गहैृेेरे 
जानकायी ददए । अदिरे नेऩारभा सॊनघम िासन प्रणारी राग ुबसैकेकारे ववलबन्द्न तिका सयकायिरुरे आ 
–आपनो कामगक्षते्र लबत्र यिेय कामगिरु गदै आएका छन । स्थाननम स्तयभा यिेको स्थाननम सयकायफाट 
अदिरे धेयै सेवािरु उऩरब्ध बएका छन ्। तय केदि सेवािरु लरन म्जल्रा सदभुकुाभ ऩगु्नऩुने फाध्मता 
कामभ ैयिेको छ । उनरे बने,–‘म्जल्रा सदयभकुाभ फाट प्रदान गने सेवाराई स्थाननम स्तयसतभ ऩ¥ुमाउन 
फयौराभा लिववय सञ्चारनभा ल्माएका िौँ ।’ स्थाननम तिको सिमोगभा म्जल्राका ववलबन्द्न ठाउॉभा 
एकीकृत घमु्तत लिववय भापग त सेवा प्रदान गयेको उनरे जानकायी ददए । मस आधथगक वर्गभा गौभखुी 
गाउॉ ऩालरका, सरुभायानी गाउॉऩालरकाभा लिववय सञ्चारन गरयसकेको उनरे जानकायी ददए । उनर ेबने,–

‘मस आधथगक वर्गको तशे्रो लिववय ऐयावतीको फयौराभा गरयएको िो । ’ २ ददन सतभ चल्ने लिववयभा 
म्जल्रा प्रिासन कामागरमफाट नमाॉ नागरयकता ववतयण, म्जल्रा प्रियी कामागरमफाट सयुक्षा य अऩयाध 
ननमन्द्त्रणसतफन्द्धी सचेतना कामगक्रभ , म्जल्रा ननवागचन कामागरमफाट पोटो सदितको भतदाता नाभावरी 
दताग, घयेर ुतथा साना उद्मोग कामागरमफाट उद्मोग व्मवसाम दताग य ऩयाभिग सेवा प्रदान गरयने प्रभखु 
म्जल्रा अधधकायी गहैृेेरे जानकायी ददए । त्मस्त ैऐयावती गाउॉ ऩालरकाफाट अऩाङ्गता तथा जषे्ठ नागरयक 
ऩरयचम ऩत्र ववतयण, स्वास््म लिववय, ऩिसुॉग सतफम्न्द्धत सेवािरु , कृवर्सॉग सतफम्न्द्धत सेवािरु ददईने 
गाउॉ ऩालरका अध्मक्ष नफीर ववक्रभ िािरे जानकायी ददए । दगुगभका क्षेत्रिरुका जनताराई सेवा लरन 
अफ्ठेयो िुने भििसु गयेय गाउॉ ऩालरकाको केन्द्रभा लिववय सञ्चारन गरयएको गाउॉ ऩालरकाका अध्मक्ष नफीर 
ववक्रभ िािरे जानकायी ददए । उनरे बने,–‘म्जल्रा प्रिासन कामागरमको आमोजनाभा लिववय गरयएको िो 
। ’ २ ददन सतभ चल्ने लिववयरे मिाॉका धेयैरे सेवा ऩाउने अऩेक्षा गयेको उनरे सनुाए । गाउॉ ऩालरका 
अध्मक्ष िािरे गाउॉऩालरकाका अनेत्र दगुगभ क्षेत्रभा सभेत लिववय सञ्चारन गरयददन म्जल्रा प्रिासन 
कामागरमराई आग्रि गयेका छन ्। 

घमु्ति शिविरमा सेिा शिनेको घईुचो 

म्जल्रा प्रिासनको आमोजना तथा ऐयावती गाउॉ ऩालरकाको सिमोगभा चरेको लिववयभा स्थाननम स्तयभ ै
एकीकृत घमु्तत लिववय सञ्चारन बएऩनछ सेवा लरनेको घईुचो रागेको छ । गाउॉ ऩालरकाका ६ वटै वडाफाट 
सेवाग्रािी आएका छन ्। ऐयावती गाउॉ ऩालरका वडा नॊतफय २ रालभदभायका १८ ववर्गम दटकायाभ गािरे 
बने,–‘५ घण्टा ऩदैर दिडये नागरयकता फनाउन आए ।’ घय फयौरा बन्द्दा धेयै टाढा छ । उनरे बने,–

‘सदयभकुाभ बन्द्दा नजीक ऩने बएऩनछ नागरयगता फनाउन मिाॉ आएको िु । ’ उनरे खुसी िुदै बने,–‘सिज 
रुऩभा नागरयकता फन्द्छ बन्द्ने सनेुय वविान ४ फजे उठेय आएको िुॉ । ’ उनरे नागरयकता सिज रुऩभा 
ऩाएको सनुाए । 

 


