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देशको राजधानी इमानदार, सक्षम र पररपक्व दईु जना मवहलालाई लजम्मा लगाऊौँ  

राजधानीको ग रि पुनर्स्ािवपत गर ौँ! 

 

  



पररचय 

समीक्षा बास्कोर्टा (मयेरको उम्मदेिार) 

समीक्षा बास्कोर्टा वििेकशील साझा पार्टी, बागमती प्रदेशकी पूिि संयोजक तथा हाल पार्टीको केन्द्रीय कायि सम्पादन 

सवमवतकी सदस्य हुन्। ३८ िर्षीय बास्कोर्टाले काठमाड ौँ सु्कल अफ लबार्ट कानुनमा स्नातक गरेर अमेररकाबार्ट कानुनमै 

स्नातकोत्तर गरेकी लिन्। उनी गएको वनिािचनमा काठमाड ौँ क्षेत्र नं १ ‘क’ बार्ट प्रदेशसभाको उमे्मदिार समेत बनेकी लथइन्। 

२७ प्रवतशत मत ल्याएर उनले तेस्रो र्स्ान हालसल गरेकी लथइन्। 

 

कीवति तलुाधर (उपमयेरको उम्मदेिार) 

कीवति तुलाधर वििेकशील साझा पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य हुन्। उनी नेपाल जेसीजको आजसम्मका तीन जना मवहला रावरिय 

अध्यक्ष मध्येकी एक हुन्। उनी अन्तरािवरिय जेसीजको पवन दलक्षण एलसयाबारै्ट पवहलो मवहला उपाध्यक्ष हुन्। लशक्षा विर्षयमा 

स्नातकोत्तर गरेकी ६२ िर्षीय तुलाधर हाल विलभन्न सङ्घ-संगठनको नेतृत्वदायी भूवमकामा लिन्। 

 

मलू एजने्डा 

१) भ्रराचार वनयन्त्रण, सुशासन र सेिा प्रिाह 

२) सुलभ, व्यिस्थर्स्त, विद्युतीय यातायात 

३) नेिा: कला-संसृ्कवतको पुनजािगरण (Renaissance) 

४) खुला क्षेत्रको संरक्षण र विस्तार 

५) नदीनालाको सफाइ र पुनर्स्ािपना 

६) सफा र व्यिस्थर्स्त काठमाड ौँ 

७) गुणस्तरीय लशक्षा, स्वास्थ्य र सामालजक सुरक्षा 

 

१) भ्रराचार वनयन्त्रण, सशुासन र सिेा प्रिाह: 

(क) महानगर तथा िडा कायािलयमा हुने गरेका भ्रराचारमा शून्य सहनशीलता अपनाइनेि। 

(ख) महानगर र िडाबार्ट हुने अलधकांश कामलाई वडलजर्टलाइज गरी सेिाग्राही सकभर कायािलयमा धाउनै नपने र घरबारै्ट 

सम्पन्न गने व्यिर्स्ा वमलाइनेि। 

(ग) महानगरका कमिचारीहरूको प्रशासवनक, व्यिर्स्ापकीय र प्राविलधक क्षमता अलभिृविका लावग आिश्यक ताललम र 

प्रलशक्षणको व्यिर्स्ा गररनेि। 

(घ) सेिाग्राहीसौँ ग विनयशील र मयािवदत रूपमा प्रसु्तत हुन कमिचारीहरूलाई ताललम वदइने ि र योग तथा ध्यानमा सररक 

हुन प्रेररत गररनिे। 

(ङ) महानगर र िडा कायािलयहरूलाई ज्येष्ठ नागररक र अपाङ्गतामैत्री बनाउौँ दै सेिा प्रिाहमा प्राथवमकता वदइनेि। 

(च) महानगरपाललकालभत्र दलीय पेशागत संगठन तथा सुशासनमा अिरोध पुर् याउने दलीय राजनीवतक गवतविलधलाई 

वनरुत्सावहत गररनिे। 

 

२) सलुभ, व्यिस्थर्स्त यातायात, विद्यतुीय सिारी प्रिििन 

(क) वनजी क्षेत्रसौँ गको सह-लगानीमा काठमाड ौँलभत्र वबजुलीले चल्ने ठुला तथा मझ ला आकारका साििजवनक यातायात 

व्यिस्थर्स्त र भरपदो ढंगले सञ्चालन गररनेि। 



(ख) ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यवि, सरकारी कमिचारी र विद्याथीहरूलाई महानगरको संलग्नतामा संचालन गररने 

साििजवनक यातायातको प्रयोग वन: शुल्क गररनेि। 

(ग) वडजेल र पेर्टिोलबार्ट चल्ने साििजवनक यातायातलाई क्रमशः  विर्स्ावपत गदै लवगनेि। वबजुलीले चल्ने यातायातमा 

रूपान्तरण गने संर्स्ा/कम्पनीलाई महानगर अन्तगितका सबै कर तीन िर्षिका लावग वमनाहा गररनेि। 

(घ) महानगरमा बढ्दो र्टिावफक जामको समस्या कम गनि र काठमाड ौँको साििजवनक यातायात प्रणालीलाई थप प्रभािकारी 

बनाउन केिल कार, मेर्टिो रेल, द्रतु बस जस्ता प्रणालीहरूको प्राविलधक, आलथिक र िातािरणीय पक्षहरूको सूक्ष्म 

अध्ययन गरर विस्तृत पररयोजना प्रवतिेदन यथाशीघ्र तयार गरर काम सुरु गररनेि। 

(ङ) संघीय र प्रदेश सरकारसौँ गको समन्वयमा महानगरलभत्र सिारी साधनको प्रदरू्षण जाौँचमा कडाइ गररनेि। यसको 

लावग प्रविलधको प्रयोगले हररयो लिकर वदने बेला हुन सके्न अवनयवमत वक्रयाकलाप कम गने, हररयो लिकर वदने 

काममा केही वनजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने र बार्टो बार्टोमा धेरै धुिाौँ  फाल्ने गाडीहरूको िड्के जाौँच गररनेि। 

(च) महानगरपाललकाले नयाौँ  सिारी साधन विद्युतीय मात्र खररद गनेि। 

(ि) महानगरलभत्रका सडकहरूलाई बढीभन्दा बढी साइकल, पैदल यात्री र अपाङ्गतामैत्री बनाइने। 

(ज) बसपाकि , बस वबस नी, साििजवनक पावकि ङ क्षेत्रको भरपदो व्यिर्स्ापन गरी वनजी क्षेत्रसौँ गको सहकायिमा महानगरका 

विलभन्न क्षेत्रमा बहुतल्ले पावकि ङ भिन वनमािण र सञ्चालन गररनेि।  

 

३) निेा: कला-संसृ्कवतको पनुजािगरण (Renaissance): 

(क) र्स्ानीय गुठी संरक्षण सवमवतहरू पररचालन गरी विलभन्न धावमिक र्स्लहरूको स्वच्छता र पवित्रता कायम गने व्यिर्स्ा 

वमलाइनेि। 

(ख) चाडपिि, जात्रा, मेला, नाचगान, भजन-कीतिन, िाद्यिादन जस्ता परम्परागत सांसृ्कवतक अभ्यासहरूको संिििन र 

प्रिििन गररनेि। 

(ग) परम्परागत ढुङे्ग धारा/वह:तीको संरक्षण र पुनर्स्ािपना गररनेि। 

(घ) काठमाड ौँलाई जीिन्त शहरी सङ्ग्रहालय (Living Urban Museum) का रूपमा विकास गदै नेिा: कला 

संसृ्कवतको पुनजािगरण (Renaissance) गररनेि। 

(ङ) ऐवतहालसक सम्पदा क्षेत्रहरूको संरक्षण र पुनरुत्थान गररनेि। 

(च) नेिा: धावमिक, ऐवतहालसक र सांसृ्कवतक केन्द्र तथा बस्तीहरूमा घरका अग्र भागहरूलाई नेिा िास्तुकला झस्थल्कने गरी 

पुनवनिमािण गनि महानगरपाललकाले सहयोग प्रदान गनेि। ती क्षेत्रहरूमा बने्न नयाौँ  संरचनाहरूको बाह्य मोहडा नेिा: 

िास्तुकला अनुरूप हुनुपने व्यिर्स्ा गररनेि। 

 

४) खलुा क्षते्रको संरक्षण र विस्तार: 

(क) महानगर अन्तगितका साििजवनक जवमनहरू पवहचान गरी हरेक िडामा नयाौँ  साििजवनक पाकि हरू वनमािण गररनेि। 

त्यस्ता पाकि  हररयालीयुि बनाइनुका साथै व्यायाम / योग / ध्यानका लावग अनुकूल बनाइनेि। 

(ख) महानगरका विलभन्न र्स्ानमा उपलब्ध तर कवतपय वनकायद्वारा अनलधकृत कब्जा गररएका क्षते्रलाई खुला क्षेत्रका 

रूपमा पुनर्स्ािवपत गररनेि। 

(ग) काठमाड ौँको कवतपय लभत्री क्षेत्रमा वनलित समयका लावग सिारी वनर्षेध गरी पयिर्टक ललक्षत आकर्षिक बजार क्षेत्र र 

र्स्ानीयिासीको लावग साििजवनक र्स्लको विकास गररनेि। 

(घ) धावमिक, सांसृ्कवतक र ऐवतहालसक र्स्लहरूको िररपरर खुला क्षेत्रको दायरा बढाइनेि। 



(ङ) महानगरको केन्द्रमा रहेको रानीपोखरी, खुलामञ्च र रु्टौँवडखेलको संरक्षण, संिििन र स न्दयीकरण गररनेि। 

 

५) नदीनाला, पोखरीहरूको सफाइ र पनुर्स्ािपना: 

(क) महानगरलभत्रका नदीनाला, धारा, पोखरीको वनयवमत सरसफाइ, संरक्षण र पुनर्स्ािपना गररनेि। 

(ख) फोहोर पानी प्रशोधन गरर नदीहरू सफा बनाउन संघीय सरकारको सहकायिमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रहरूको 

वनमािण, संचालन र ममित सम्भारमा विशेर्ष जोड वदइनेि।  

(ग) ढुङे्ग धारा, इनार, पोखरी जस्ता परम्परागत पानीका स्रोतहरूको संरक्षण गररने ि। 

(घ) घरघरमा र साथै साििजवनक र्स्ानमा आकासे पानी सङ्कलन र पुनभिरण अलभयान संचालन गररने ि।  

(ङ) बागमती, विष्णुमती, रुद्रमती लगायतका खोला वकनारमा सङ्घीय सरकारसौँ गको समन्वयमा वग्रन बेल्ट, जवगङ र 

साइकल र्टियाक वनमािण गररनेि। 

 

६) सफा र व्यिस्थर्स्त काठमाड ौँ: 

(क) काठमाड ौँ उपत्यकामा विकराल बनेको िायु प्रदरू्षण वनयन्त्रण गरर महानगरिासीको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन 

महानगरले नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत "काठमाड ौँ उपत्यका िायु गुणस्तर व्यिर्स्ापन कायि योजना, २०७६" 

कायािन्वयन गनि योजना बनाइ काम अगाडी बढाउने ि। 

(ख) कुवहने र नकुवहने फोहोरलाई घरघरबारै्ट अलग-अलग वदन सङ्कलन गरी कुवहने फोहोरबार्ट जैविक मल बनाइनेि। र, 

नकुवहने फोहोरलाई सम्भि भए सम्म पुन:प्रयोग गररने ि। उि कायिका लावग वनजी क्षेत्रसौँ ग सहकायि गररनेि। 

(ग) पुनः  प्रयोग गनि नवमल्ने फोहोरलाई मात्र ल्याण्डवफल्ड साइर्टको र्स्ायी समाधान उच्च प्राथवमकताका साथ गररनेि। 

(घ) महानगरलभत्रका सबै साििजवनक पाकि मा सफा, व्यिस्थर्स्त, अपाङ्गतामैत्री साििजवनक श चालय व्यिर्स्ा गररनिे। 

त्यसका अलािा महानगरलभत्र अन्य उपयुि र्स्ान पवहचान गरी पवहलो िर्षिमै कस्थततमा ५० िर्टा साििजवनक श चालय 

बनाइने र हरेक िर्षि थप्दै लवगनेि। 

(ङ) महानगरिासीका लावग सामुदावयक खेल मैदानसवहत विविध खेलकुद सुविधाको वनमािण गररनेि। 

(च) महानगरका विलभन्न र्स्ानमा विपद् व्यिर्स्ापन केन्द्र र्स्ापना र सञ्चालन गररनेि। 

(ि) क सी खेती तथा अन्य आधुवनक वग्रन इस्थजजवनयररङ प्रविलधको प्रिििन गररनेि। 

(ज) महानगरपाललकाले हरेक िर्षि २५ हजारभन्दा बढी िृक्षारोपण गनेि। 

(झ) काठमाड ौँ महानगरलभत्र प्लालिक प्रयोगलाई हदैसम्म नू्यनीकरण गररनेि। 

(ञ) सडकमा व्यिसाय गनेहरूलाई िैकस्थिक र्स्ानहरूको व्यिर्स्ा गररनेि। 

 

७) गणुस्तरीय लशक्षा, स्वास्थ्य र सामालजक सरुक्षा: 

(क) महानगरपाललकाको बजेर्टमा लशक्षालाई उच्च प्राथवमकता वदई उले्लख्य रकम िृवि गररनेि। 

(ख) सामुदावयक विद्यालयहरूमा १२ कक्षासम्मको लशक्षा वन:शुल्क गररनेि। 

(ग) महानगरलभत्रका सामुदावयक विद्यालयका भ वतक संरचनाको स्तरोन्नवत गनुिका साथै प्रधानाध्यापक तथा लशक्षकहरूको 

दक्षता अलभिृविका लावग स्वदेशमै िा आिश्यकता हेरी देशबावहर समेत प्रलशक्षणमा पठाउने व्यिर्स्ा गररनेि। 

(घ) साथसाथै सामुदावयक विद्यालयका इचु्छक लशक्षकहरूलाई गोल्डेन ह्याण्डसेक वदएर नयाौँ  दक्ष लशक्षकहरू वनयुि 

गररनेि। 



(ङ) विद्यालयहरूमा रचनात्मक लसकाइका साथै नैवतक लशक्षा, खेलकुद, नार्टक, गीत-सङ्गीत, योग/ध्यान आवदमा उले्लख्य 

लगानी गररनेि। 

(च) सृजनशील र प्रयोगात्मक लशक्षा जस्तै विज्ञान, प्रविलध, इस्थजजवनयररङ र गलणत (STEM) को लावग विद्यालयमा 

स्तरीय शैलक्षक स्रोत र लशक्षक ताललमको व्यिर्स्ा गररनेि। 

(ि) महानगरलभत्रका सबै विद्यालयमा जैविक कृवर्षबारे विद्याथीलाई लसकाइनेि। 

(ज) वनजी क्षेत्रको ज्ञान, सीप र सेिालाई साििजवनक लशक्षामा समावहत गने व्यिर्स्ा गररनेि। 

(झ) हरेक सामुदावयक विद्यालयमा उद्यमशीलताको कक्षा अवनिायि संचालन गररनेि। 

(ञ) साििजवनक लशक्षाको गुणस्तर बढाउन नेपालबावहर गररएका उतृ्कर अभ्यासहरूबार्ट लसक्न आिश्यक समन्वयको पहल 

गररनेि। 

(र्ट) वबमासवहतको वनयवमत स्वास्थ्य परीक्षण प्रिििन गरी सििसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेिा सुवनलितताका लावग 

लगानी, अनुगमन र वनयमन गररनेि। 

(ठ) महानगरका हरेक िडामा प्राथवमक उपचार र आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण वन:शुल्क हुने गरी "िडा स्थिवनक" सञ्चालन 

गररनेि। 

(ड) मातृ-लशशु र ज्येष्ठ नागररकको स्वास्थ्य रक्षाका लावग स्वास्थ्य केन्द्रमा आिश्यक जनशवि र सुविधा िृवि गररनेि। 

(ढ) सबै उमेर समूहका नागररकको मानलसक तथा मनोसामालजक स्वास्थ्यका लावग स्वास्थ्य केन्द्रमा विशेर्षज्ञहरूको व्यिर्स्ा 

गररनेि। 

(ण) मवहला, बालबाललका, अपाङ्गता भएका व्यवि, ज्येष्ठ नागररक र तेस्रो ललङ्गीको विशेर्ष आिश्यकता पुरा गने खालको 

सेिा सुविधाको व्यिर्स्ा गररनेि। 

(त) अनाथ, असहाय बालबाललका तथा नागररकहरूलाई वन:शुल्क आिास सवहत पूणि रेखदेखको व्यिर्स्ा वमलाइनेि। 

(थ) अध्ययनरत तथा कामकाजी मवहलाहरूका लावग लशशु स्याहार तथा रेखदेख केन्द्र व्यिर्स्ा गररनेि। 

 

तपाईौँको जय होस्, नेपालको जय होस्! 
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