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नगरप्रमुख म खडक बहादुर रावत नेतृत्वको घोडाघोडी नगर सरकारले १०० ददनमा सम्पन्न गरेका  महत्वपुर्ण काम र हादसल 

गरेका उपलव्धिहरुको दववरर्ः  

 

आदरणीय नगरवासी आमा,वुवा,दाजु भाई तथा दददद बदिनीिरुमा नमस्कार, 

 

नेपालको संदवधान बमोदजमको संदिय प्रणालीको कायाान्वयनका क्रममा सम्वत २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न  दोस्रो 

स्थानीय ति सदस्य दनवााचनमा यिााँिरुको अपार माया,साथ,सियोग र दवश्वासले आफ्नो  वादलग मतादधकारवाट 

मलाई यस नगरपादलकाको नगर प्रमुख पदमा दनवााचीत गराउनु भएकोमा हृदय देखखनै िाददाक आभार प्रकट गदाछु। 

यस पदमा  दनवााचीत भई सम्वत २०७९ जेठ ९ गते सपथ ग्रिण गरी सरकार संचालन गरेको १०० ददन पुरा भएको छ 

। मुलुकमा जारर भएको नेपालको संदवधान, संिीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, स्थानीय 

सरकारले दनमााण गरेका ऐन, कानुन, नीदत, दनदेशीका वमोदजम स्थानीय तिको एकल अदधकार र साझा अदधकारको 

के्षत्र दभत्र रदि  समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली को आकाक्षां पुरा गना पयाा पयाटन, दशक्षा, कृषी र पुवााधार । समृद्ध 

िोडािोडी दवकासको आधार।। भने्न मुल नाराका साथ िोडािोडी नगरपादलका लाई ददगो शान्ती, सुशासन, दवकास र 

समृखद्धको वाटोमा डोयााउनका लादग मैले गरेको प्रदतवद्धता र यस अवदधमा नगरपादलकाले प्राप्त गरेका उपलव्धी 

तथा केिी प्रयासिरु लाई वुदागत रुपमा प्रसु्तत गरेको छु । 
 

1. अव्यवखस्थत वसोवासी, भुदमदिन ददलत र भुदमदिन सुकुम्वासीिरु लाई जग्गा उपलव्ध गराउने कायाका लादग 

नगर के्षत्र दभत्र जग्गा नाप नक्सा गने कायाका लादग point राखे्न कामको थालनी गदै वडा न. १, २, ६ र ८ मा 

point राखे्न काम सम्पन्न गरेका छौ भने वादक वडािरुमा क्रमै संग सुचारु अवस्थामा छ । 

2. नगर कायापादलकाको कायापादलका वैठक िुम्ती सेवाका रुपमा क्रमै संग वडा न.१२, ११ हुदै सबै  वडामा 

सञ्चालनको नीती दलइएको छ । 

3. आ.व. २०७९।०८० को बादषाक नीदत तथा कायाक्रम र बजेट तयार भई कायाान्वयनको चरणमा छ । 

4. यौदनक तथा लैदिक अल्पसङ््खयक व्यख िरु लाई मादसक रु १००० सामादजक सुरक्षा भत्ता ददने कायाको लादग 

तथ्ांक संकलन प्रकृया अगाडी वढेको छ । 

5. क बगाका पुणा अश  अपाङ्खग व्यख िरुको जीवन दनवााि गना सिज हुने गरर वडा न. १ वाट दनजिरुको दवमा 

गने  कायाक्रमको सुरुवात गररएको छ  । 

6. नगर दभत्रका समु्पणा बालबादलकािरुले पाउनु पने सबै खोपिरु पाइसकेको तथा खोपको सिज उपलब्धता 

सुदनदित भएकाले नगरपादलकालाई नै पुणा खोप सुदनदित नगरपादलका िोषणा गररएको छ । 

7. पयाा पयाटन प्रवद्धान तथा वातावरण संरक्षणका लादग वडा न. ८ को लठुवा सामुदादयक वनमा ४.५ दविा जदमनमा 

कररव ७५० वटा दलदच, आाँप ,कागदतका दवरुवािरु वृक्षारोपण गररएको छ । 

8. सामादजक सुरक्षा भत्ता रकम दवतरणलाई सिज वनाउन वैकंिरुसंग समन्वय गदै वडा-वडा र टोल-टोलमा 

सामादजक सुरक्षा भत्ता दवतरण गररएको छ।  

9. आयुवेददक दचदकत्सा सेवा मार्ा त जनताको स्वास्थ्य चेकजाचका लादग वडा न. ४ मा नागररक आरोग्य सेवा 

केन्द्रको स्थापना गरर संचालन गररएको छ । 

10. िोडािोडीको कौवा खोलामा दनमााण गररएको पखि पुलको औपचाररक उदिाटन गरर जनतािरुको 

आवतजावतमा सिजता भएको छ । 

11. नगरपादलकाको मुटु मादनने वडा न.१ को सुखड चोकमा िेलोदजन लाईट संचालन गररएको छ । 

12. राजमागा के्षत्रमा हुने सडक दुिाटना नू्यदनकरण तथा सडक यातायातलाइ व्यवखस्थत वनाउनका लादग ३ वटा दस 

दस दटदभ का साथै वडा न. १ र ८ कायाालयमा दसदस दटदभ  जडान गररएको छ । 
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13. वालवादलकाका समस्या पदिचान गरी आगामी कायाक्रम तय गनाकालादग प्रत्यक्ष रुपमा वालवादलकाको 

सिभादगतामा  वालवादलकासंग नगरपादलका संवाद कायाक्रम संचालन भएको छ । वालवादलका सम्बन्धी ५ 

वदषाय रणनीदत दनमााण  गररएको छ। 

14. वडा न. ९  मा खानेपानी आयोजनाको दशलान्यास गररएको छ । 

15. सडक अदतक्रमण गरर दनमााण गररएका संरचना िटाउन आवश्यक प्रकृया अगाडी वढाईएको छ । 

16. नगरपादलकामा उतृ्कष्ट कायासम्पादन गने कमाचारीिरु लाई सम्मान  गने कामको थालनी गररएको छ । 

17. नव दनवाादचत प्रदतदनदध र कमाचारीिरुलाई सेवा प्रवािका दवषयमा अदभमुखीकरण कायाक्रम प्रदान गररएको छ । 

18. नगरपादलका दभत्र भ्रष्टाचार नु्यदनकरण र सुशासन प्रवधान गना सरोकारवाला संग अन्तकृा या कायाक्रम संचालन  

गररको छ ।  

19. नगर दभत्र रिेका तालतलैयािरुको वारेमा अध्ययन गरर प्रदतवेदन तयार गना दवशेष सदमदत गठन गरर पररचालन 

गररएको छ । 

20. सदि सूचना, परामशा दवदत्तय साक्षारता मार्ा त वैदेदशक रोजगारीलाइ व्यवखस्थत गना सामी पररयोजनालाई 

नगरपादलकावाटै संचालन गना आवश्यक प्रकृया अगाडी बढाईएको छ । 

21. नगरदभत्रका सामुदादयक दवद्धायलको भौदतक पुवााधार दवकासका लादग दवल्डवन संग सम्झौता गरर कायाान्यन 

प्रकृयामा अगाडी वढाईएको छ । 

22. दवपद जोखखम स्थानीयकरण कायाक्रम संचालन गरर दवपद जोखखम नु्यदनकरण तथा व्यवस्थापन क्षमता अदभवृद्धी 

गररएको छ । 

23. नगरपादलका दभत्र धमा ससृ्कती प्रथा परम्पराको जगेनाा गदै सामादजक सदभाव कायम गना नगरस्तरीय तीज  र 

गौरा पवाको आयोजना गररएको छ । 

24. कैलाली दजल्ला अन्तर स्थानीय ति रोजगार सेवा सम्बन्धी असल अ्ास आदान प्रदान कायाक्रम संचालन 

गररएको छ। 

25. नगर अस्पताल दनमााणकाया दुता रुपमा अगाडी वढाई संचालनका लादग कमाचारी छनोट भनाा प्रकृया अगाडी 

वढेको छ । 

26. पादलका दभत्रका ३ वटा स्वास्थ्य संस्थामा कुपोदषत वालवादलकािरुको उपचार केन्द्र थप दवस्तार गररएको छ । 

27. मदिला स्वास्थ्य स्वयम सेदवकाजू्यिरुको व्यस्ततालाइ मध्यनजर गदै मादसक रु १००० यातायात सुदवधा वापत थप  

उपलव्ध गराउन आवश्यक नीदत दनमााण गरर कायाान्वयन चरणमा अगाडी वढाईएको छ । 

28. क्षयरोग मु  पादलका िोषणाका लादग आवश्यक कायायोजना तयार  गररएको छ । 

29. अपांग वालवादलकािरुका लादग एदककृत स्वास्थ्य दशदवर संचालन  गररएको छ । 

30. वडा न. १० मा जेष्ठ नागररकिरुका लादग दनशुल्क आखा दशदवर संचालन गररएको छ। 

31. मानब बेचदबखन, ओसार पसार तथा अपराधजन्य गदतदवदध नू्यदनकरणका लादग पादलका दभत्रका िोटल तथा 

मनोरंजनका के्षत्रिरुको अनुगमन गररएको छ। 

32. नगर दभत्रका सामुदादयक दबधालयमा अध्ययनरत २७१ जना असिाय टुहुरा वालवादलकािरुको  नगरपादलकाले 

अपनत्व ग्रिण गरर दनजिरुलाई शैदक्षक सामग्रीिरु दवतरण गररएको छ । 

33. कृदष पेशामा नागररकिरुको सम्मान जनक सिभादगताका लादग नगरस्तररय उतृ्कष्ट कृषक सम्मान कायाक्रम 

अन्तगात सबै वडा बाट १/१ जना गरर १२ जना कृषकलाई नगद सदित सम्मादनत गररएको छ। 

34. अपाि पररचय दवतरणका लादग आवश्यक दचदकत्सको प्रमादणत प्रमाणपत्र नगरपादलकामा उपलब्ध दवशेषज्ञ 

डाक्टरबाट नगरपादलकामै उपलव्ध गराईने गररएको छ। 

35. राजमागा के्षत्रमा सुरक्षा कमी िरुलाई वस्नका लादग आवश्यक पने भवन दनमााण काया अखन्तम चरणमा पुगेको र 

उदधाटनको पखााईमा रिेको छ । 

36. ददलत दवकास मञ्च वडा न. ७ को भवन दशलान्यास गरर उदिाटनको चरणमा पुगेको । 

37. नगर के्षत्र दभत्र २ वटा खेलमैदान दनमााण गररएको छ । 
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38. वडा न. ८ मा १ वटा सावाजदनक शौचालय दनमााण गररएको छ । 

39. नगरका दवदभन्न के्षत्रमा ५ वटा गेट दनमााण गररएको छ। 

40. वडा न. १, ६, ८, ९ र १० मा गरेर जम्मा ७५३.४० दमटर पिी  पखााल(compound wall) दनमााण गररएको छ। 

41. नगर के्षत्र दभत्र ३३.५० दमटर पिी नादल दनमााण गररएको छ। 

42. नगर के्षत्र दभत्र  ३३ वटा दडप वोरीङ्ख जडान गररएको छ। 

43. नगरपादलकाका दबदभन्न स्थानमा ८ वटा मखिर दनमााण गररएको छ। 

44. नगर के्षत्र दभत्र ४ वटा सामुदादयक भवन दनमााण गररएको छ। 

45. नगर के्षत्र दभत्र ५ वटा खानेपानी धारा जडान गररएको छ। 

46. नगर के्षत्र दभत्र ६२ दमटर तटवन्धन गररएको छ। 

47. नगरपादलका भीत्रमा १२ वटा कल्भटा दनमााण गररएको छ। 

48. नगरपादलकाम दभत्रमा ६१.३५ दकदम सडक ग्रावेल गररएको छ। 

49.  वडा न. ५ र वडा न. २-६ जोडने गरर जम्मा ३ वटा काठेपुल दनमााण गररएको छ। 

50. वडा न. ५ को झोलुिे पुल दनमााण गररएको छ। 

51. नगरपादलका दभत्रका समु्पणा सिकारी िरुलाई कोपोदमसमा आवद्ध गराउन आवश्यक प्रकृया चालेको छ। 

52. नगरपादलका दभत्रका सवै मेलदमलापकताािरुको सुची तयार पाररएको छ। 

53. प्रते्यक वडा वाट २ जना गरर जम्मा २४ जना एकल मदिलाका लादग चुरापोते कायाक्रम संचालन गररएको छ। 

54. २४ जना मु  कमलरी लाई डलकुशन वनाउने  तादलम  प्रदान गररएको छ।  

55. ३६ जना ददलत मदिलाका लादग बाख्रा पालन तादलम र खोर सुधार गना सामग्री समेत  दवतरण गररएको छ। 

56. ६० जना आददवासी,जनजाती,मदिला िरुका लादग लोकसेवा तयारी कक्षा संचालन गररएको छ। 

57. युवा स्वरोजगार तथा एक वडा एक र्ामा वडा न. १ र ७ मा  स्थापना गरर संचालन गरररिेको छ। 

58. डेरी तथा मासु पसल सुधार कायाक्रम वडा न. १,२ र ३ मा संचालन गररएको छ। 

59. व्यव्साय पशु र्ामा प्रवद्धान र नया खोर सुधार कायाक्म वडा न. १,२,८,११ र १२ मा  संचालन गररएको छ। 

60. पशु कृत्रीम गभााधान दमसन कायाक्रम कायाान्वयन ल्याईएको छ। 

61. पशुिरुमा खोरेत रोग दबरुद्दको खोप लगाउने कायाक्रम संचालन गरेको र िाल सम्म ३००० वटा जनावरमा 

लगाईसकेको छ। 

62. ५० % अनुदानमा २८ वटा कृदष औजार यन्त्र दवतरण गररएको छ। 

63. वषे र्लरु्लका अन्तगात आप,दलदच,अम्वा,अनार,अंगुर,कागदत,डर ागनका ९२७७  दवरुवा दवतरण  गररएको छ। 

64. २७९ जना लाई कृषकिरुलाई धान बाली प्रवर्धदान कायाक्रममा सिभादग गराईएको छ। 

65. प्रधान्मन्त्री कृदष आधुदनदककरण पररयोजना अन्तगात वषे िानका लादग कायाक्रमका पकेट कायाक्रम संचालन छ। 

66. साना दसंचाई कायाक्रम अन्तरगत२३ वटा स्यालो टु्यवेल दनमााण काया सम्पन्न गरर ६१ िेक्टर के्षत्रर्लमा दसंचाई 

दवस्तार गररएको छ।  

67. दकसान सूदचकरण कायाक्रम अन्तरगत वडा नं. ५‚६‚७ र १२ का २८०० पररवारलाई दसस्टममा अपडेट 

गररसकेको छ। 

68. आ.व. २०७८-०७९ को असार मसान्त सम्ममा राितका लादग परेका दनवेदनिरु मादथ आवश्यक छानदवन गरर  

जम्मा ३७ जना लाई रु १ लाख ९५ िजार राित वापत  दनयमानुसार  उपलव्ध गराईएको छ । 

69. सामादजक सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली कायाान्वयनमा ल्याईएको छ। 

70. तरकारी खेती व्यव्साय गने ३३ जना लिु व्यवसायीिरु लाई तरकारी खेती तादलम संचालन र आवश्यक 

सामानको िस्तान्तरण गररएको छ साथै स्तरोउन्नतीका लादग २ एच दप को  ४ वटा मोटर र ७ जना लई ०.५ एच 

दप को पादन मोटर  प्रदान गररएको छ। 
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71. वाख्रापालन व्यवसाय गने २० जना व्यवसायीिरु लाई प्रदतव्य ी ५ वटा वाख्रा उपलव्ध  गराउन आवश्यक 

प्रकृया अगाडी वढाइएको छ। 

72. मु  कमैया,मु  कमलरी गरेर जम्मा २० जना लाई दुना टपरी व्यवसाय गना तादलम प्रदान र प्रदवदध िस्तान्तरण 

का लादग सिभादग छनोट गरर प्रकृया अगाडी वढाइएको छ। 

73. वडा न. ८ मा सोडा उधोग स्थापनाका लादग  ५ जना लाई तादलम प्रदान गररएको छ। 

74. प्रदवदध िस्तान्तरण अन्तगात वडा न. ११ का ३० जना  वंगुर पालन व्यवसायकताािरुलाई जम्मा ६० वटा वंगुरका 

पाठा पाठी  दवतरण गररएको छ । 

75. वडा न.११ का १२ जना लाई नाश्ता तथा दमठाई वनाउने दसप दवकास तादलम प्रदान  र दकचन सेट उपलव्ध 

गराईएको छ। 

76. वडा न. ११ र २ जना लाई वु्यदट पालार तादलम र थे्रडीङ्ख कुदसा प्रदानका साथै व्यवसाय स्तरोउन्नतीका लादग ६ 

जना लाई कपाल स्टर ेट गने  मेदसन प्रदान गररएको छ। 

77. वडा न ११ का  २ जना लाई िाउस वाईररङ्ख तादलम प्रदान गररएको छ। 

78. वडा न. ११ का १ जना लाई र्दनाचर सम्बन्धी तादलम प्रदान र औजार  समेत उपलव्ध गराईएको छ। 

79. वडा न. १,५,११ मा दसलाईकटाई तादलम प्रदान गरर मेदसन िस्तान्तरण र स्तरोउन्नतीका लादग  ४ जना लाई 

काउन्टर टेवल सेत प्रदान गरेको छ। 

80. नगरपादलकाको पिलमा स्वास्थ्य  तथा जनसङ्खया मन्त्रालय वाट अत्याआवश्यक औजार उपकरणका लादग रु 

८००००० ।- प्राप्त गरेको छ। 

81. कोदभड खोप लगाउन छुटेका नागररकिरुलाई खोप कायाक्रम दनरन्तरता ददईएको छ। 

82. ४१ जना दवपन्न नागररकिरुलाई ८ वटा ददिा रोगिरुको उपचार सहुदलयत तथा छुटका लादग सम्बखन्धत अस्पताल 

र मन्त्रालयिरुमा दसर्ाररस गररएको छ । 

83. दमगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइदसस गरररिेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षिातका दवरामीलाई औषदध 

उपचार बापत खचा उपलब्ध गराउन दनवेदन संकलन गरररिको छ। 

84. वडा न. ८ को कायाालयले आफ्नै भवनवाट सेवा ददन सुरु गररएको छ। 

85. १२ वटै वडािरुमा मदिनाको १/१ ददन गरर जम्मा २१४३ जना गभावती मदिलािरुको दनशुल्क अल्ट्र ासाउन्ड गरेको 

छ। 

86. वेमौसमी वषााका कारण क्षती भोगेका ११४८२ पररवार मधे्य ७०२४ पररवार लाई राित दवतरण गरर वादक ४४५८ 

पररवारका लादग आवश्यक रकम मागका लादग  दजल्ला प्रशासन लाई जानकारी पठाईएको छ। 

87. आ.व. २०७९-०८०मा दवकासका कायािरुलाई समयमै अगाडी वढाउन ई- टेण्डर को सुचना प्रकाशन गरर 

सकेकोछ। 

88. नगरपादलकाले आफ्नै कायाालय भवन वाट  दशै दभत्र सेवा प्रवाि गने गरर तयारी गरररिेको छ। 

 

घन्यवाद 
                                                  

खडक बहादुर रावत 

नगर प्रमुख 


