
 

 

प्रविविमैत्री बन्दै िाविङ, नागरिकिाई सहज 

 

तोलाकान्त बगाले  

वाललङ, २६ मङ्लिर । 

स्मार्ट लिर्ीको अवधारणामा अगालि बढद ैगरेको स्याङजाको वाललङ नगरपाललका प्रलवलधमतै्री बन्द ैगएको छ । 

नगरपाललकाले स्मार्ट लिर्ी लनमाटणको खम्बामध्ये िचूना प्रलवलधको पयोगलाई जोि लदिंद ैनागररकलाई िहज िेवा लदने 

गलतमा अगालि ललम्करहकेो छ । प्रलवलधको प्रयोगिँग ैयहाँका नागररकले राजस्व तथा कर बझुाउन कायाटलयमा 

जानपुने अवस्थाको अन््य भएको छ । 

 

नगरपाललकाले लिलजर्ल माध्यमबार् िेवा लदने गरी एप्िहरु लनमाटण गरी कायाटन्वयनमा ल्याएको नगरपाललकाका 

िचूना प्रलवलध अलधकृत प्रकाश अयाटलले बताउनुभयो । “नगरपाललका तथा विा कायाटलयहरुले प्रदान गने िबै 

प्रकारका िेवाहरु िमरेे्र ‘स्मार्ट वाललङ एप’ लनमाटण गरेका छौं” अलधकृत अयाटलले भन्नभुयो, “नागररक÷िेवाग्राहीले 

जनु िेवा ललनहुुन्छ िोही िेवाबापतको शलु्क लवलभन्न लिलजर्ल एपमार्ट त भकु्तानी गनट िक्नहुुनेछ ।” 

‘स्मार्ट वाललङ एप’ िलहत कनेलक्र्ङ आईलपएि, खल्तीलगायत ५ वर्ा लिलजर्ल माध्यमहरुबार् िेवाग्राहीले भकु्तानी 

गनट िक्ने अलधकृत अयाटलले बताउनुभयो । 

“नगरपाललकाले थालनी गरेको िचूना प्रलवलधलाई नागररकिम्म प¥ुयाउनपुनेछ” अलधकृत अयाटलले भन्नभुयो, 

“यिका लालग कमटचारी तथा िरोकारवालाहरुलाई आवश्यक तालीम तथा प्रलशक्षण लदईएको र विा÷विामा 

नागररकहरुलाई प्रयोग गने लवलधकाबारेमा जानकारी गराउन ‘स्मार्ट क्लब’ गठन गने र िोही क्लब पररचालन गने गरी 

तयारी भएको छ ।” 

िेवाग्राहीको भीि भईरहने नगरपाललकामा मोबाईलमा रहकेो खल्ती एपबारै् शलु्क भकु्तानी गनट िलकने भएकाले 

नगरबािीलाई लनक्कै िहज हुने खल्ती लिलजर्ल वालेर्का ििंस्थापक तथा लनदशेक अलमत अग्रवालले बताउनुभयो । 

वाललङ नगरपाललका र खल्ती लिलजर्ल वालेर्बीच िम्झौता भई कायट थालनी भएको लनदशेक अग्रवालले 

बताउनुभयो ।वाललङका नागररकले िेवा ललएबापत खल्ती वेबपेज वा मोबाईल एपमा रहेको िरकारी िेवा मनेमुा गई 

वाललङ नगरपाललका र्याप गरेर शलु्क भकु्तानी गनट िक्ने लनदेशक अग्रवालले बताउनभुयो । 

 

लिलजर्ल माध्यमबार् नगरपाललकाले िेवा उपलब्ध गराएिँग ैिेवाग्राहीहरु कायाटलय िमयलभत्र वा कायाटलयम ै

उपलस्थत भईरहन आवश्यक नरहने, दशे तथा लवदशेका जनुिुकै स्थानबार् पलन िेवा ललन वा भकु्तानी गनट पाईने 



 

 

भएकाले िमयको वचत र लछर्ो छररतो िेवा प्रवाह हुने लवश्वाि नगरपाललकाको छ । वाललङ नगरपाललकाका 

जनप्रलतलनलध तथा कमटचारीहरु िबैले ‘लिलजर्ल लिग्नेचर’ मार्ट त हस्ताक्षर गने कायटिमेत थालेका छन ्। 

 

वाललङ नगरपाललकाले ‘लिलजर्ल लिग्नेचर’ लाई अझ ैलवकलित गद ैक्रमशः पेपरलेि पद्धलतबार् िेवा प्रवाह गने 

रणनीलत अगालि िारेको छ । 


