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सांकल्प–पत्र २०७९ 
 

नेपाली काङ््गरेस लोकतान्त्रिक आन्दोलन र सङ्घर्षको उद्भवस्थल ववराटनगर महानगरपावलकामा बसोबास गननषहुने समू्पर्ष 

आमाबनबा, वििीबवहनी तथा िाजनभाइमा हाविषकतापूवषक अवभनन्दन गिै जय नेपालको क्रान्त्रिकारी अवभवािन गिषछ । 

नेपाली काङ््गरेस सात िशकभन्दा लामो लोकतान्त्रिक सङ्घर्षयात्राका वववभन्न कालखण्डमा गौरवपूर्ष सहाित प्राप्त गने 

प्रातःस्मरर्ीय अमर सवहिहरूप्रवत हाविषक श्रद्धाञ्जली अपषर् गिषछ ।  

नेपाली काङ््गरेसको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको आिशष र चेतनालाई जीववत राख्न कठोर सङ्घर्ष, कारावास, वनवाषसन र आिररक 

ववस्थापनको अकल्पनीय पीडा भोग्नन परेका लाखौ ौँ नेपालीहरूको अिम्य साहस र समपषर्लाई स्मरर् गिै उहाौँहरूप्रवत उच्च 

सम्मान प्रकट गिषछ ।  

नेपाली काङ््गरेस हाम्रा पथप्रिशषक जननायक ववपी कोइराला, श्रदे्धय नेताहरू सनवर्ष शमशेर, गरे्शमान वसिंह, कृष्णप्रसाि 

भट्टराई, वगररजाप्रसाि कोइराला र सनशील कोइरालालाई उच्च श्रद्धा गिै लोकतिको सङ्घर्षशील यात्राका वववभन्न कालखण्डमा 

महत्वपूर्ष योगिान र नेतृत्व गननषहुने वथरबम मल्ल, िनगाषनन्द झा, योगेन्द्रमान शेरचन, सूयषप्रसाि उपाध्याय, विवानवसिंह राई, 

रामनारायर् वमश्र, महेन्द्रनारायर् वनवि, िनमानवसिंह पररयार, तनरसा हेमरम, मङ्गलािेवी वसिंह, द्वाररकािेवी ठकन रानी, िेवव्रत 

पररयार, शेख इविस, नारिमनवन थनलनङ्ग, आरबी गहतराज, भूिेव राई, शैलजा आचायष, नोना कोइराला, केशवप्रसाि कोइराला, 

भीमबहािनर तामाङ्ग, पे्रमराज आङ्गिेमे्ब, पिमबहािनर आले, बखानवसिंह गनरुङ्ग, बलबहािनर राई, रािाकृष्ण थारू लगायतका सयौ ौँ 

अरज तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका योद्धाहरूलाई हृियिेन्त्रख स्मरर् गिषछ । 

 

आिरर्ीय िाजनभाइ, वििीबवहनीहरू  

हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गर्तिको प्रान्त्रप्तपवछ स्थानीय तहको िोस्रो वनवाषचन २०७९–का सम्मनखमा छौ ौँ । यस ऐवतहावसक 

क्षर्मा हामी ववराटनगर सहरको स्थापना गननषहुने वपताजी सवहि कृष्णप्रसाि कोइरालासवहत र यहाौँको आवथषक, सामावजक, 

राजनैवतक, सािंसृ्कवतक, शैवक्षक र सावहन्त्रिक उत्थानमा योगिान गननषहुने समस्त महान् ववभूवतहरूमा हाविषक कृतज्ञता र 

श्रद्धाञ्जली अपषर् गिषछौ ौँ ।  

नयाौँ वर्ष २०७९–को आगमनसौँगै समनन्नत महानगरको सपना र योजना बोकेर हामी से्नह, आशीवाषि र अमूल्य मतको ववनम्र 

अपेक्षासवहत तपाईिंहरूका घरिैलोमा उवभएका छौ ौँ । यही वैशाख ३० गते स्थानीय तहको वनवाषचन हुौँिैछ । यस अवसरमा नेपाली 

काङ््गरेस ववराटनगर महानगर सवमवत यो सङ्कल्प–पत्र जारी गिषछ ।  

 

– भ्रष्टाचार वनयिर्मा शून्य सहनशीलता अवलम्बन गिै यसको वनयिर्का लावग ववशेर् सिंयि बनाउने । सूचनाको हक 

प्रिाभूत गिै पारिशी एवम् जवाफिेही महानगरपावलका वनमाषर् गने ।  

– महानगरले गने ववकास–वनमाषर्का कामलाई प्राथवमकता विन र व्यवन्त्रस्थत गनष अल्पकालीन, मध्यकालीन र िीघषकालीन गरी 

तीन भागमा ववभाजन गने । 



– महानगरपावलका कायाषलयमा गररौँ िै आएका अनावश्यक र अननत्पािक खचष वनयिर् गने । महानगरका खचषलाई रचनात्मक 

के्षत्रमा प्रयोग गनष कठोर आवथषक नीवत र अननशासनको तजनषमा गने । 

– महानगरपावलकाबाट प्रमनखलाई प्राप्त हुने सबै आवथषक सनवविा सेवा र सामावजक कायषमा प्रिान गने । 

– महानगरपावलकाका कायषसम्पािनलाई व्यवन्त्रस्थत, सनचारु र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्त्रित के्षत्रका ववशेर्ज्ञहरूको ववज्ञ समूह 

गठन गने । 

– ववराट राजाको िरबार रहेको ववराटनगरको भेवडयारी के्षत्रलाई समनवचत ववकास गिै पयषटन केन्द्रका रूपमा ववकास गने ।  

–सामनिावयक ववद्यालयमा समयाननकूल शैवक्षक गनर्स्तर सनिार गनष नवप्रवि्िन केन्द्र (इनोभेसन सेन्टर) तथा अननसिान केन्द्र 

(ररसचष सेन्टर) वनमाषर् गने ।  

– अनाथ, असहाय तथा ववपन्नका पहुौँचमा वशक्षाको समान अवसर पन¥याउन नमनना आवासीय ववद्यालयको स्थापना गने । 

– सामनिावयक ववद्यालयलाई छात्रामैत्री बनाउन भेन्त्रिङ्ग मेवसनसवहतको प्याड ब्याङ्क स्थापना गने । 

– जवटल शल्यवक्रया तथा ववशेर्ज्ञ सेवासवहत महानगर अस्पताल (मेटर ोवसटी हन्त्रस्पटल) स्थापना गने ।  

– ववराटनगर महानगरपावलका के्षत्रमा भूवमगत पावकष ङ्गसवहतको २५०० क्षमताको सनवविासम्पन्न सभागृहको वनमाषर् गने । 

– स्थानीय प्रशासनवसत समन्वय गरेर रावत्रकालीन व्यवसायलाई सहज र सनचारु बनाउने । 

– तारे होटल र कम्तीमा १ सय जनालाई रोजगारी विने सवपङ्ग कम्प्लेक्स, मल वा वडपाटषमेन्टल स्टोरलाई कम्तीमा ५ वर्ष ५० 

प्रवतशत राजस्व छन ट गने । 

– ववराटनगरमा एक औद्योवगक र राजनीवतक सङ््गरहालयको वनमाषर् गने । 

– रानीिेन्त्रख ववराटनगर–१९ न्त्रस्थत रङ्गशालासम्म सटल बस सञ्चालन गने । 

– वबजनली, टेवलफोन, इन्टरनेट लगायतका तारका सन्जाललाई भूवमगत गनष सङ्घीय र प्रिेश सरकारसौँग समन्वय गरी ताररवहत 

ववराटनगर वनमाषर्को पहल गने । 

– ववराटनगर के्षत्रवभत्रबाट सञ्चावलत छापा, एफएम, अनलाइन, टेवलवभजनको सिंस्थागत ववकास गिै सञ्चारकमीहरुको क्षमता 

अवभवृन्त्रद्ध गने ।  

– रोजगारी र वनयाषत वृन्त्रद्ध गने उद्योग तथा व्यवसायको वगीकरर् गने गरी वनवित अवविसम्म कर छन टको प्रबि गने ।  

– वबरन थालेका सडक, पेटी, ढल तथा अन्य सिंरचनालाई िनत गवतमा प्रारन्त्रिक चरर्मै ममषत गने । 

– टर ावफक सम्बिी चापलाई घटाउन महानगरवभत्र आवश्यक स्थानमा एसे्कलेटर (ववि्यनतीय वसौँढी)–सवहतको आकासे पनल 

वनमाषर् गने ।  

– प्रववविको प्रयोगमाफष त् महानगरले प्रिान गने सेवा तथा सनवविा घरबाटै वलन सवकने व्यवस्था गने । 

– बालमैत्री सहर घोर्र्ा भएअननरूप िसलाई व्यावहाररक रूपमा कायाषन्वयन गनष समनिाय, अवभभावक र बालबावलकासौँग 

सम्बन्त्रित कायषक्रम सञ्चालन गने । 



– प्रयोग नगरेका कवतपय सेवाबापत महानगरवासीले कर वतननषपने प्राविान तत्काल खारेज गने । 

– सामावजक सनरक्षा भत्ता बैवङ्कङ्ग प्रर्ालीबाट ववतरर् गने व्यवस्था भएकोमा िसलाई अझ सरल, सहज र वनयवमत गराउन 

महानगरले सहजीकरर् गने । 

– ६५ वर्षभन्दा मावथका जे्यष्ठ नागररकलाई वनःशनल्क स्वास्थ्य वीमाको प्रबि गने । 

– महानगरपावलकाको कायाषलयलगायत महानगरअिगषतका अन्य वनकायमा मवहला वििीबवहनी र बालबावलकाका लावग छन टै्ट 

स्तनपान कोठाको व्यवस्था गने ।  

– महानगरको सौन्दयीकरर् अवभयानअिगषत सडक, बालउद्यान, मनोरञ्जन केन्द्र वनमाषर्, सिंरक्षर् र सरसफाइका काम अवघ 

बढाउने ।  

– िावमषक स्थलहरू (मन्त्रन्दर, मन्त्रिि, वगजाषघर, गनम्बा, ध्यान केन्द्र)–का सिंरक्षर्का लावग पूवाषिार ववकासमा आवश्यक सहयोग 

गने । 

– गनरुकन ल, मिरसा, गनम्बा जस्ता वशक्षालयहरुको सिंस्थागत ववकासमा पहल गने ।  

– मवहला तथा अपाङ्गमैत्री सावषजवनक शौचालय वनमाषर्लाई प्राथवमकता विने । 

– लागन और्िको कन लतमा फसेका यनवाहरूलाई िनव््रयवसनमनक्त जीवनयापन गराउने कायषक्रम सञ्चालन गने । 

– खनला सीमाका कारर् हुने अपरािको नू्यनीकरर् गनष सम्बन्त्रित वनकायसौँग समन्वय गरी यनवा लवक्षत जनचेतनामूलक कायषक्रम 

सञ्चालन गने । 

– सहरवभत्र स्माटष पावकष ङ्ग स्थल वनमाषर् गने र िसको व्यवस्थापनमा काम गने । 

– ववराटनगरको पवहचान बोकेको श्रीरािाकृष्ण रथयात्रालाई समयाननकूल व्यवन्त्रस्थत गरी ववराटनगर बावहरका सहर र सीमा 

पाररका िमाषवलम्बीलाई पवन अवलोकन गराउने व्यवस्था वमलाउने । 

– वपछवडएका समनिाय तथा सनकन म्बासीको पवहचान गरी लालपनजाषसवहतको एकीकृत वस्ती वनमाषर् गरी हस्तािरर् गने कायषलाई 

गवत विने ।  

– मनोरञ्जन तथा पाररवाररक वातावरर्यनक्त पाकष हरू वनमाषर् गने ।  

– केसवलया र वसवङ्घया खोलाका वकनारमा वृक्षरोपर् गरी वरनबेल्ट कररडोरका रूपमा ववकास गने । 

ववराटनगरका मध्य भागमा अवन्त्रस्थत नहरलाई पैिल मागष र साइन्त्रिङ्ग जोनका रूपमा ववकास गने ।  

– प्रिेश राजिानीका लावग आवश्यक स्थायी सिंरचना वनमाषर् गनष प्रिेश सरकारवसत समन्वय गने ।  

– बालबावलकाका मनोरञ्जनका लावग अिािनवनक वाटरपाकष सवहतका बालउद्यान वनमाषर् गने । 

– महानगरवभत्र सनरक्षाको प्रिाभूवत विन पयाषप्त सीसी क्यामेरा जडानका लावग प्रिेश सरकारसौँग समन्वय गरी काम अवघ 

बढाउने । 

– सबै िमाषवलम्बीका अन्त्रिम सिंस्कारका स्थलहरूको उवचत प्रबि गने । 



– ववराटनगर आसपासका निीमा छठ पूजाका लावग पक्की घाटको वनमाषर् गने ।  

– ववराटनगरमा औद्योवगक, व्यापाररक र सामावजक सेवाका के्षत्रमा पनस्तौ ौँिेन्त्रख अतनलनीय योगिान गरररहेको मारवाडी 

समनिायको ववशेर्ता र पवहचान प्रकट हुने प्रकारका सिंरचनाको वनमाषर् गने । 

– महानगर के्षत्रमा रही वववभन्न वविामा ववशेर् योगिान गने व्यन्त्रक्तहरूलाई ‘महानगररत्न’–का रूपमा सम्मान गने ।   

– महानगरवभत्र वनःशनल्क एम्बनलेन्स तथा शववाहन सेवा सञ्चालन गने ।  

–सावषजवनक सनवविाका लावग महानगर बस सञ्चालन गने । 

– महानगरस्तरीय ववपि् व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालन गने । 

– ववद्यालयहरूमा वनयवमत योग तथा ध्यान प्रवशक्षर्का लावग आवश्यक समन्वय गने । 

– प्रवत मवहना ३० यनवनटसम्म ववि्यनत् खपत गने महानगरवासीलाई वनःशनल्क ववि्यनत् उपलब्ध गराउने । 

यनवा लवक्षत खनला तथा बन्द व्यायामशाला वनमाषर् गरी सञ्चालनमा ल्याउने ।  

– कला, सावहि र सङ्गीतको वनरिर कायषक्रम सञ्चालनका लावग ‘ओपन स्क्वायर’ वनमाषर् गने । 

– मवहला सशक्तीकरर्का वनन्त्रम्त आवश्यक कायषक्रमहरू ल्याई प्राथवमकताका साथ कर छन ट र सहुवलयत प्रिान गने । 

– यनवा उद्यमशीलता ववकासका वनन्त्रम्त ‘आइवडया बैङ्क’ सञ्चालन गने । 

– ऐवतहावसक महत्व बोकेका महानगरका सावषजवनक पनस्तकालयहरूलाई पररषृ्कत गिै ई–लाइबे्ररीमा पररर्त गने । 

– यनवालाई लवक्षत गरी होटल, टेलररङ्ग, डर ाइवभङ्ग, लम्बर, इलेन्त्ररर वसयन, ब्यनटीपालषर लगायतका उद्यमशीलता ववकास गने 

तावलमहरूको व्यवस्थापन गने । 

– सामनिावयक ववद्यालयका वशक्षकहरूको क्षमता अवभवृन्त्रद्धका लावग पननताषजगी केन्द्र स्थापना गने । 

– वारुर् यि (िमकल) व्यवस्थापनका लावग सािन–स्रोतको उवचत प्रबि गने । 

– व्यवन्त्रस्थत पशन विशाला सञ्चालन गने । 

– खेलकन िको ववकासका वनन्त्रम्त महानगर खेलकन ि ववकास सवमवत गठन गरी िसका माध्यमबाट खेल गवतवववि सञ्चालन गने । 

– खेलकन ि के्षत्रको समनवचत ववकास गनष टर े वनङ्ग सेन्टर सञ्चालन गरी समय–समयमा खेलकन ि महोत्सव सञ्चालन गने । 

– उद्योग तथा व्यवसायको िताष र नवीकरर्लाई वछटो, छररतो, पारिशी र सरल बनाउने । 

– उद्योग तथा व्यवसायका लावग भनक्तानी गररने सम्पवत्त कर लगायतका महसनलमा सहुवलयत प्रिान गने । 

– महानगर के्षत्रवभत्रका खेतीयोग्य भूवमलाई पवहचान गरी पकेट के्षत्रका रुपमा ववकास गने ।  

– ववराटनगरको एकीकृत भन्सार जाौँच वबन्िन (आईसीपी)–सम्म यही वर्ष आइपनगे्न कागो रेलको सेवालाई समनवचत व्यवस्थापन गनष 

रेलको याडषिेन्त्रख आईसीपीसम्म पक्की सडक वनमाषर् गने । 



– प्रिानमिीपाकष लगायत यसअवघका महानगरपावलकाद्वारा सञ्चावलत ववववि ववकासका कायषक्रमहरुलाई वनरिरता विइनेछ ।  

– स्थानीय तहको यस वनवाषचनमा नेपाली काङ््गरेसका उमे्मिवारलाई चननाव वचह्न रुखमा मतिान गरी अिविक मतले ववजयी 

गराउन गननषहुन समस्त नगरवासी आमाबनबा, िाजनभाइ र वििीबवहनीमा हाविषक अननरोि गिषछौ ौँ । 

जयनेपाल  

वनिााचन प्रचारप्रसार सवमवत  

नेपाली काङ््गगे्रस विराटनगर महानगरसवमवत  

 

 


