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Manifesto of Nepali Congress – Main Ruling Party:
क्षेत्रगत निनत तथा कार्यक्रमहरु अन्तगयत
 ६. संघीर् तथा प्रादे शिक राजधािी क्षेत्र विकास


काठमाडौं उपत्र्कालाई स्वच्छ, सरु क्षित, स-ु व्यवस्स्ित, सन्
ु दर र समद्ध
ृ रास्रिय राजधानी िेत्रको
रूपमा एकीकृत विकासको अिधारणा अिरू
ु प सांस्कृनतक िहरको रूपमा विकास गररिे।



काठमाडौं उपत्र्काको सडक विस्तारको लागग आिश्र्क कम्तीमा तीि अरब प्रनत िर्य लगािी
गररिे।



धोिीखोला विष्णुमनत, हिम
ु न्ते, मिोहरा र िागमती कररडोरहरूमा आगामी दि िर्य शित्रमा मेट्रो
रे ल निमायण सम्पन्ि गररिे।



५.३ कृवर् र िशू मसध
ु ार


ि-ू उपर्ोग ऐिको प्रिािकरी कार्ायन्िर्ि गररिे, कृवर् कार्यका लागग तोककएको जशमिमा अन्र् कार्य
गिय निर्ेध गदै लगगिे।




कृवर्मा ि-ू उपर्ोगको िीनत अिलम्बि गररिे छ।

५.५ पर्यटि


िागमती िदीलाई स्िच्छ बिाउिे।

 ५.१ स्िस्थ, सरु क्षक्षत आिास
 ५.२६ सहर तिा वस्ती ववकास


तीव्र रूपमा बढिरहे को िहरीकरणलाई आगथयक सामाजजक विकासको अिसरका रूपमा प्रर्ोग गिय
एकीकृत राजष्ट्रर् िहरी विकास रणिीनत बिाई व्र्िजस्थत गररिे।



सडक संजालको विस्तार व्िजस्थत गररिे।



गाऊँ र सहरिीचको आगथयक सम्बन्धलाई अझ बशलर्ो बिाईिे। काठमाडौं (पोखरा िीरगंज)
जस्ता ठूला िहरहरूको जिघित्िको िारलाई दृजष्टगत गरी स्याटे लाईट ससटीहरूको विकास
गररिेछ।

 ६.७ िातािरण अन्तगयत:


काठमाडौं लगार्त प्रमख
ु िहरहरूको िार्ु प्रदर्
ु ण हटाउिे



जैविक विविधता संरक्षण तथा सम्बधयि केन्रको स्थापिा गररिे



जलिार्ु पररितयि



पि
ू ायधार विकास िातािरण मैत्री बिाईिे



७. अपाङ्गता िएको समद
ु ार्का लागग सम्िोधि गररिे



७.११ सक
ु ु म्बासी तथा असरु क्षक्षत आिासको समस्र्ा अन्तगयत बािी िा अन्य प्राकृततक जोखिमपर्
ू ण
स्िानमा बसोवास गरे का पररवारहरूलाई क्रसमक रूपमा सरु क्षित िेत्रमा िर्ाँ आिास निमायण गरी
स्थािान्तरण गररिे

Manifesto of CPN UML-Communist Party of Nepal – Main Coalition Partner in the Government:
 प्राकृनतक प्रकोपबाट घरबारविढहि हुि पुगेका पररिारका लागग बसोिासको व्र्िस्था राज्र्ले गिे


प्राकृततक सम्पदा र वातावरर् र शहरी ववकास

 िहरीकरण र िस्ती विकास व्र्िजस्थत िहरीकरण, खािेपािी, विधत
ु र अन्र् सवु िधाहरूको सहज

आपूनतय, फोहोरमैला व्र्िस्थापि र हररर्ाली विकासको वििेर् कार्यक्रम माफयत राजधािी र अन्र्
िहरहरूलाई स्िच्छ, सुन्दर र रमणणर् बिाउिे। भुकम्प प्रततरोधी भवन तनमाणर्लाई अतनवायण
गने। मौशलक संस्कृनत र िेपाली िास्तक
ु ला झजककिे निमायण कार्यलाई प्रोत्साहि गिे। राजधािी
िहरलाई एक िर्यशित्रमा र उपमहािगरपाशलकालाई दईु िर्य शित्रमा लोडसेडडङ्ग मक्
ु त बिाउिे।
राजधानीलाई वररपररका स्जल्लाहरूका केही भू-भागसमेत समावेश गरी वह
ृ त्तर ववकास गने।
र्हाँजस्थत उधोगहरूलाई क्रमि: स्िािान्तरण गिे।

Manifesto of UCPN-Unified Communist Party of Nepal (Maoist) – Main Opposition Party :

काठमाडौं उपत्र्कालाई सु-व्र्िजस्थत राजष्ट्रर् राजधािी क्षेत्रको रूपमा एकीकृत विकासको अिधारणा
अिुरूप विकास गररिे। उक्त कार्य प्रिािकारी रूपमा सम्पन्ि गिय “काठमाडौं उपत्यका ववकास
प्राधधकरर्लाई” सबल र सदृ
ु ि बिाउँ दै लगगिे छ।

