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मिति : २०७८ फागुन २५ 

 

पे्रस नोट  
 

`घर-घर जाऔ,ं कांगे्रस जजताऔं́  अभियान 

नेपाली कांगे्रस 
 
 

१) अभियानको नाम :  `घर-घर जाऔ,ं कांगे्रस जजताऔं́  अभियान l 
 

२) अभियानको समयावधि : फागुन २९ देखि चैि २९ सम्ि १ िहिना l 
 

३) अभियानको उद्देश्य l एक अभियान / आठ उद्देश्य : 

क)  बैशाि ३० िा िुने स्थानीय तनर्ााचनिा ििदानिा सिभागी भई आफ्नो लोकिान्त्रिक 
अधिकार प्रयोग गना ििदािालार्ा अपील गदै तनर्ााचनको िािौल बनाउने l 

ि)  स्थानीय तनर्ााचनिा नेपाली काांगे्रसलाई वर्जयी गराउन र्डा र टोल ििसम्ि पाटी मभि 
सौिादािा, एकिा र उजाा अमभर्दृ्धि गने l काांगे्रसका उम्िेदर्ारिरुलाई वर्जयी गराउन 
ििदािालाई अपील गने l 

ग)  `हरेक कााँिलाई िारर, हरेक हातलाई जजम्मेवारी´ को नीति साथ पाटीको वर्िानिा व्यर्स्था 
गररएका वर्मभरन न्त्जम्िेर्ारी बााँडफााँड,  गरेर पाटी पांन्त्तिलाई स्थानीय तनर्ााचनिा र्िृत्तर 
पररचालन िफा  उरिुि गराउने l 

घ)  नेपाली काांगे्रसको नेितृ्र्िा वर्गििा िामसल राजनैतिक र आधथाक उपलन्त्धि जनसिक्ष 
वर्स्िाररि रूपिा राख्न ेl 

ङ)  नेकपाको सरकारको गि ३ बर्षे कायाकालिा भएका जनवर्रोिी गतिवर्धि, असांर्ैिातनक कदि र 
भ्रष्टाचार प्रकरण जनिा सिक्ष व्यापक रूपिा राख्न ेl 

च) प्रतिपक्षिा रिनु पने न्त्जम्िेर्ारीका र्ार्जुद सांवर्िान रक्षाका लाधग र्ाध्यात्िक रुपिा 
सरकारिा जानु परेको यथाथा जनसिक्ष राख्न े। 

छ)  नेपाली काांगे्रसको नेितृ्र्िा सरकार बनेपतछ जनिाको जीर्न रक्षालाई प्रिान कायाभार बनाएर 
सरकारले छोटो सियिा ७०% नागररकलाई िोप लगार्सकेको र तनर्ााचनसम्ि पुग्दा प्रायलाई 
लगार्सतने योजना थप स्िरण गराउाँ दै जनिालाई कोरोना ििािारीसांग अझै सिका िाका लाधग 
अपील गने l 

ज)  रान्त्ष्िय सििति तनिााण गरी िालै सम्िको सबैभरदा ठूलो सियोग पररयोजना MCC नेपाली 
काांगे्रसका सभापति एर्ां प्रिानिरिीको सुझर्ुझपूणा नेितृ्र्िा र्िािान सरकारले सांसदबाट पाररि 

भएको िुाँदा त्यसबारे जनस्िरिा छररएको भ्रि र दषु्प्रचारलाई र्ुाँदागि रुपिा धचदै र्ास्िवर्क रुपिा 
राख्न े। 

४) अभियानका लाधि केन्द्रीय प्रतततनधिहरु 

 * अमभयान अतघ बढाउन ७७ न्त्जल्लािा केररीय प्रतितनधि िहटनु िुनेछ l  
 

५) प्रतततनधिहरुको दातयत्व र जजम्मेवारी 
केररीय प्रतितनधििरु अमभयान शरुु िुनु २ हदन अतघ न्त्जल्लािा पगु्नुिुनेछ l अमभयानको शरुु िुनु अतघ 
र शरुु भए पश्चाि र्डा ििको कायाक्रिलाई प्रभार्कारी बनाउन पे्रररि भूमिकाका लाधग सबै स्थानीय 
िििा एक पटक अतनर्ाया पुग्नुिुनेछ l  

 

६) अभियानमा सात प्रदेश काययसभमततको िूभमका   

सांघीय सांरचना तनिााण पश्चािको यो प्रथि अमभयान प्रभार्कारी रुपले सफल बनाउन पाटीको साि 
प्रदेश कायासमितिले आफ्नो प्रदेशिा नेितृ्र्दायी िित्त्र्पूणा भूमिका तनर्ााि गनेछन ्l 
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सो क्रििा… 

क)   केररबाट तनिााररि अमभयानलाई सफल बनाउन आर्श्यक कायायोजना तनिााण l 

ि)  सम्पूणा कायाक्रिको कायाारर्यनका लाधग आर्श्यक न्त्जम्िेर्ारी बााँडफााँड l 

ग)  अमभयानका कायाक्रििरु व्यर्न्त्स्थि बनाउन पे्ररक भूमिका र आर्श्यक सिरर्य l 

घ)  केररद्र्ारा तनिााररि कायाक्रिलाई असर नपने गरर आफ्नो प्रदेश मभि `घर-घर जाऔ,ं कांगे्रस 
जजताऔं́  अमभयानिा आर्श्यकिा अनुसार थप कायाक्रि िजुािा l 

ङ) आफ्नो प्रदेश मभिको सिग्र अमभयानलाई सम्पूणा अनुगिन गने । 
 

७) अभियानमा जजल्ला काययसभमततको िूभमका  

क)  अमभयान शरुु िुनु भरदा कम्िीिा २ हदन अतघ न्त्जल्ला समितिको बैठक सम्परन गरेर 
अमभयानका सबै कायाक्रि केन्त्ररि कायायोजना िय गने l 

ि)  न्त्जल्लाभरका सबै र्डािा िहटने प्रतितनधि या प्रतितनधि टोली िय गने l 

ग)  अमभयानको न्त्जल्ला स्िरीय केररीकृि उद्घाटन सिारोि आयोजना गने l 

घ)  अमभयानलाई सफल बनाउन आफु अरिगािका िि एर्ां भ्राि ृएर्ां शभेुच्छुक सांस्थािरु पररचालन 
गने l 

ङ)  केररद्र्ारा तनिााररि कायाक्रिलाई असर नपने गरर आफ्नो न्त्जल्ला मभि `घरघर जाऔ,ं कांगे्रस 
जजताऔं́  अमभयानिा आर्श्यकिा अनुसार थप कायाक्रि िजुािा गने l 

 

८) अभियानमा प्रतततनधि सिा क्षेत्रीय सभमतत र प्रदेश सिा क्षेत्रीय सभमततको िभूमका  

क)  केररबाट तनिााररि अमभयानलाई धयापक रुपले सफल बनाउन सम्पूणा एकिा साथ पररचामलि 
िुने l 

ि)  आफ्नो समिति अरिगािका पदाधिकारी र सदस्यिरुलाई सम्बन्त्रिि र्डािा अथर्ा आर्श्यकिा 
अनुरुप फरक-फरक र्डािा पररचालन गने l 

 

९) अभियानमा पाभलका सभमततहरुको िूभमका  

क)  केररबाट तनिााररि अमभयानलाई धयापक रुपले सफल बनाउन सम्पूणा एकिा साथ पररचामलि 
िुने l 

ि)  `स्थानीय घोर्षणापि तनिााण समिति´ गठन गरेर अवर्लम्ब काया प्रारम्भ गने l समितििा पाटी 
तनकट मशक्षक, प्राध्यापक, र्ककल, पिकार लगायिको बौद्धिक क्षेिको पतन सिभाधगिा गराउने 
l 

ग)  समिति िाफा ि  `घोर्षणा पि तनिााण सांर्ाद´ कायाक्रि आयोजना गरेर स्थानीय बामसको भार्ना 
सिाहिि गने l 

घ)  र्डा िि िुाँदै टोलसम्ि अमभयान प्रभार्कारी बनाउाँ दै, स्थानीय तनर्ााचनिा पाटीलाई वर्जयी 
गराउन `हरेक कााँिलाई िारर, हरेक हातलाई जजम्मेवारी´ को तनति अनुरुप धयापक काया 
वर्भाजन गने l 

ङ)  अमभयानका िरेक गतिवर्धिको सािान्त्जक सांजाल र स्थानीय सांचार िाध्यि िाफा ि व्यापक 
प्रचार गने l त्यसका लाधग चुस्ि प्रचार हटि तनिााण गने l 

 

१०) अभियानको उद्घाटन केन्द्रीकृत, काययक्रम ववकेन्द्रीत 

क)  ७७ न्त्जल्लािा एकै हदन, एकै सियिा १.०० बजे, एकसाथ, न्त्जल्ला स्िरीय रूपिा उद्घाटन 
सिारोि िुनेछ l 

ि)  उद्घाटन सिारोि िाफा ि अमभयानको उध्येश्य, सियार्धि र कायाक्रिको स्र्रुप बारे जानकारी 
गरार्नेछ l 

ग)  उद्घाटन सिारोििा र्डा िििा िहटएका प्रतितनधििरुको नािार्ली सार्ाजतनक गररनेछ l 

(र्डािा न्त्जल्ला प्रतितनधिका रूपिा पाटीको नेितृ्र्दायी िििा रिेका साथीिरू िहटनुिुनेछ) 
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घ)  स्थानीय न्त्स्थति र आर्श्यकिा अनुरुपको सांख्यािा प्रतितनधि टोमल न्त्जल्ला समितिको तनणाय 
अनुरुप र्डािा िहटने छ l 

 

११) काययक्रमको तनिायररत क्षेत्र  

* न्त्जल्ला स्िरीय उद्घाटन सिारोि पश्चाि सम्पूणा कायाक्रि स्थानीय िि, त्यसिा पतन िलूि र्डा र 
टोल केन्त्ररि िुनेछन ्l 

 

१२) अभियानको एक पाटो स्थानीय सभमततहरुको आन्द्तररक संरचनालाई पूर्यता  
क)  सबै पामलका समितिले अमभयानको सियार्धिमभि `हरेक कााँिलाई िारर, हरेक हातलाई 

जजम्मेवारी´ को तनति अनुरुप (कायासम्पादन, वर्भाग लगायि पररपििा उल्लेखिि एर्ां अरय 
आर्श्यक) काया वर्भाजन सम्परन गनेछन ्l 

ि)  अधिर्ेशनबाट गठन भएको र्डा समितिले अमभयानको सियार्धि मभि (कायासम्पादन, वर्भाग 
लगायि) आफ्नो समितिको पूणा सांरचना तनिााण गनेछन ्l 

ग)  गठन गना बााँकी टोल समिति अमभयान प्रारम्भ भएको दोस्रो सािामभि अतनर्ाया गठन 
गररनेछन ्l  

घ)  गहठि टोल समिति अरिगािको अरय सांरचना दोस्रो सािामभि ैगठन गररनेछन ्l 

ङ)  अमभयानको तनिााररि सबै कायाक्रिका लाधग र्डा समितिले आफ्नो सिजिा र कायाक्रिको 
प्रकृति अनुरुप पामलका समितिसाँग सिरर्य गरेर स्थानीय मिति िय गनेछन ्l 

 

१३) अभियानको अनुिमन  

अमभयान व्यर्न्त्स्थि र प्रभार्कारी बनाउन पाटीको सबै िििा अनुगिन समिति गठन गररनेछन ्र ति 
समितिले कायाक्रिको कायाारर्यन अनुगिन िथा कायाारर्यन पस्चािको प्रभार् सिेिको वर्श्लेर्षण 
गरेर पाटीलाई सुझार् हदनेछन ्l 

 

१४) वडा र पाभलका तहमा सम्पन्द्न हुने काययक्रमहरु 

सम्बन्त्रिि समितिले `टार् मसट´ तनिााण गरेर फरकफरक हदनिा यी काया प्रभार्कारी रुपले सम्पादन 
गनेछन ्l 

१४.१)  स्थानीय तनर्ााचन प्रचार, पररचालन र घोर्षणापि िस्यौदा लगायिका समितििरु  
गठन l 

१४.२)  स्थानीय न्त्स्थति अनुरुपको चुनार्ी रणनीति तनिााण l 

१४.३)  स्थानीय घोर्षणापि तनिााण गना नागररक पांन्त्तिसाँग सार्ाजतनक सांर्ाद (घोर्षणा पि िस्यौदा 
समिति) 

१४.४)  जनिासाँग `वर्कास सांर्ाद´ अरिगाि जन अपेक्षा र आर्श्यकिा अनुरुपको बाटो, कल्भटा, कज्र्े, 
िटबरि या अरय कुनैपतन स्थानीय वर्कासको बबर्षयिा स्थलगि रूपिा सांर्ाद l 

१४.५)  FTVT Program  

 (First Time Voter Training Program) (पाटी + नेवर्सांघ + पाटीका शभेुच्छुक बौद्धिक 
सांस्थािरु) 

१४.६)  `जन अपेक्षाको स्थानीय िि कस्िो ?´ 

 पहिलो पटकका ििदािाको दृन्त्स्ठकोण, भार्ना र सुझार् सांकलन l 

१४.७)  आफ्नो पामलका या र्डा क्षेि मभि कुनै पतन सािान्त्जक वर्सांगतिका घटना छन ्भने त्यसको 
पहिचान गरेर त्यस वर्रुद्ि जनचेिना देखि िबरदारीसम्िका कायािा पाटी पांन्त्तिलाई 
तनयमिि सकृय िुल्याउने l 

१४.८)  `ज्येष्ठ नागररक सम्िान´ देखि `किा सम्िान कायाक्रि´ सम्ि l 
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 सिाजका पुराना अग्रज,  शिीद पररर्ार, द्र्रदकालका घार्िे, अर्कास प्राप्ि मशक्षक, पुराना 
कृर्षक, नयााँ कृवर्ष उद्दिी, साहित्यकार, पूर्ा राष्िसेर्क किाचारी, िेलाडी, व्यर्सायी आहदको 
सम्िान l 

१४.९)  काांगे्रसलाई `जनता के सनुाउन चाहन्द्छन,् के अपेक्षा राख्दछन ्́ , नागररक पांन्त्तिबाट सुझार्  

मलने l 

१४.१०) MCC भ्रि तनर्ारण र र्ास्िवर्किा प्रशारणका लाधग प्रमशक्षणात्िक कायाक्रि सांचालन गने l 

(पाटी + प्राध्यापक सांघ, िेड युतनयन, मशक्षक सांघ, डडएलए, पे्रस युतनयन) 
१४.११) ििदािा वर्श्लेर्षण गदै फरक टोलको फरक अमभलेि तनिााण गने l 

१४.१२) तनर्ााचन प्रचार अमभयानलाई िोककएको आचारसांहििा बाहिर जान नहदने गरर, पाटी पांन्त्ति र 
जनिा सिक्ष पतन आचारसांहििाबारे वर्स्िाररि रुपिा सुसूधचि गने l 

१४.१३) तनर्ााचनिा पाटीका उम्िेदर्ारिरुको प्रचार अमभयान एर्ां ििदानका हदनको बुथ व्यर्स्थापन 
सिेि दृन्त्स्टगि गरेर अमभयानको अर्धििै चुनार् केन्त्ररि `र्न बुथ िररडे युथ´ को अर्िारणा 
बिोन्त्जि स्र्यांसेर्क सांरचना तनिााण गने l त्यस्िो सांरचना तनिााणको नेितृ्र् र्डा समितिले 
गनेछ भने, सांरचनािा सबै टोलको अतनर्ाया प्रतितनधित्र् गराउने l 

१४.१४) ििदािा मशक्षा : ििदािाकै घर आाँगनिा l  

 (पाटी + िहिला सांघ + मशक्षक सांघ) 
 (पामलका र र्डाका कायाक्रि र्डाको भगूोल, जनसांख्या, न्त्स्थति र आर्श्यकिा अनुरुप र्डा िुांदै 

टोल र टोल िुाँदै घर-घर सम्ि वर्स्िाररि िुनेछ) 
१५) अभियानमा भ्रात ृर शिेुच्छुक संस्थाहरुको िूभमका   

क)  केररीय समिति कृयामशल रिेका भ्राि ृ र शभेुच्छुक सांस्थािरुले अमभयानका लाधग आपसिा 
आर्श्यक न्त्जम्िेर्ारी बााँडफााँड गरेर आफ्नो देशभरको सांरचना पररचालन गने l 

ि)  केहि भ्राि ृसांघको नयााँ केररीय समिति गठन िुने क्रििा रिेको िुाँदा, गठन िुनु परू्ा ति सांघ 
अरिगािका वर्मभरन ििले स्थानीय पाटी समितिको सिरर्यिा अमभयानिा पररचामलि िुने l 

ग)  भ्राि ृ र शभेुच्छुक सांस्थाले आफ्नो सांगठनको प्रकृति अनुसारको सांरचना, िासगरी स्थानीय 
ििको र्डासम्िको सांरचनालाई अमभयानको अर्धििा पूणािा हदने l 

१६) अभियानमा संघीय र प्रदेश राजिानीमा रहेका जजल्ला सम्पकय  सभमततहरुको िूभमका  

क)  सम्पका  समितिको बैठक गने, समितिको सांरचनालाई पणूािा हदन,े समिति अरिगाि वर्मभरन 
न्त्जम्िेर्ारी बााँडफााँड गने l 

ि)  समिति अरिगाि स्थानीय िि सांरचनाको राजिानी सम्पका  वर्स्िार गने l 

ग )  राजिानी आई अध्ययन, व्यर्साय आहदिा सररक आफ्नो न्त्जल्लाका नागररक बीच सम्पका िा 
पुग्ने l  

१७) अभियानमा ववदेश जस्थत नेपाली जनसम्पकय  सभमततहरुको जजम्मेवारी 
क)  वर्देश न्त्स्थि नेपाली जनसम्पका  समितिले आफ्नो किा क्षेििा रिेका सदस्य, सिथाक र 

शभुधचरिकिरुलाई िािभृूमििा िुन लागेको स्थानीय चुनार्िा आ-आफ्नो स्थानीय िििा 
वर्वर्ि ढांगले सम्पका , सुझार् र सियोगका लाधग सकृय बनाउने l 

ि)  सािान्त्जक सांजाल िाफा ि अमभयानलाई बल पुर् याउने l 

 
 

 डा. प्रकाशशरण ििि 

 प्रर्तिा 
 


