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काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण
"काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तार र मेलम्ची खानेपानी आयोजना"विषयक अन्तर्क्रिया कायिरममा प्राप्त सल्लाह तथा सुझाि

ममति:- २३, पौष २०७०/7th Jan, 2014

साराांश
"काठमाडौं उपत्यकाको समग्र विकास र खासगरी हाल कायाान्ियन भई रहे को सडक विस्िार र मेलम्ची खानेपानी
आयोजना" अन्िगाि उपत्यकामभत्रका खानेपानी िथा ढल तनकास/प्रशोिन सम्बन्िी गतिवििी विषयक अन्िर्क्राया
कायारम ममति २०७० साल पौष २३ गिे बानेश्िरमा काठमाडौं उपत्यकाबाट तनिााधचि सभासद्हरूको समपस्स्थतिमा
सु-सम्पन्न भयो।
सो

कायारमको

स्िागि

मन्िव्यको

रममा

काठमाडौं

उपत्यका

विकास

प्राधिकरणका

विकास

आयुक्ि

श्री

योगेश्िरकृष्ण पराजुलीज्यूले उपस्स्थि महानुभािहरूमा स्िागि िथा अमभिादन व्यक्ि गदै उपत्यकाको बददो
अव्यिस्स्थि शहरीकरणलाई व्यिस्स्थि कसरी पाने, सिासािारण जनिाको स्िास्थ सुवििा एिं आधथाक हहि कायम
राख्ने लगायि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले खेल्ने भूममकाको बारे मा प्रकाश पानुा भयो। साथै उपत्यकाको
विकासका लाधग काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको स्थापना बैशाख १,२०६९ मा भए पश्चाि हाल आएर
प्राधिकरणले ५० िषे दरू दृस्टट, ५० िषे

पररदृटय, २० िषे रणतनति, २० िषे कायानीति, १० िषे कायारम र ५ िषे

कायायोजना ियार पारी आगामी आ.ि .दे खख कायाान्ियन गदै लैजाने कुरा व्यक्ि गनभ
ुा यो। प्राधिकरणका कामलाई
योजना, िजम
ुा ा, तनयमन िथा विकास तनकाय गरी प्रमुख िीन भूममकाका रूपमा प्रटट पानुा भयो। 'काठमाडौं
उपत्यकाको योजना ५० िषे विकास मागाधचत्र' अन्िगाि '५ िषामा उपत्यकामा करीि ५००० रोपनी जग्गामा ८५०
स्थानमा हररि पाका बनाईने पहहलो चरणको योजना रहे को कुराको उहााँले जानकारी गराउनु भयो।
उक्ि अन्िर्क्कायाका रममा सभासद््यूहरूले काठमाडौं उपत्यकालाई एक प्राकृतिक पयाािरणको ईकाइको रूपमा मलई
विकासको अििारणा ियार हुनुपने, सडक, खानेपानी, ढल, बाग्मिी सभ्यिा नदी व्यिस्थापन, भूकम्प लगायि
प्राकृतिक विपिबाट हुनसक्ने जनिनको क्षतिलाई न्यून गना हररयाली प्रििान, उपत्यकामभत्रै रहे का पानीका स्रोिहरूको
संरक्षण र समधु चि प्रयोग, महानगरपामलका, उप महानगरपामलका, नगरपामलका र गा.वि.स. बाहे क पतन यससंग
जोडडएका िर

उपत्यकाको प्राकृतिक पयाािरण र पानी ढलोमभत्र रहे का अन्य गा.वि.स. र विकट स्थानहरू समेिलाई

समेटी कुनै पतन क्षेत्रलाई उपेक्षा नगरी समान ढं गले उपत्यकाको भािी शहरी विकाशका योजना िजम
ुा ा गरी रमश:
कायाान्ियन गदै जानु पने सुझािहरू हदनु भयो।
साथै शहरी सडक विस्िारलाई बढी जानकारीमूलक, सहभागीिामूलक, पारदशी (Transparent)

र न्यून क्षतिको

मसद्धान्ि अंगाली अगाडड बढाउनुपने; कानूनी रा्यको अििारणा अनुरूप अदालिबाट भए गरे को तनणाय आदे शानुसार
क्षतिपतू िा हदईमात्र काम अगाडड बढाउनप
ु ने मान्यिामा जोड हदनु भयो। हाल विस्िारको रममा रहे का र विस्िार
सम्पन्न भैसकेका सडकहरूलाई बढी सिासािारण प्रयोगमख
ु ी बनाउन" सहरी आिागमन" कायारम (ठूला क्षमिा

nd

22 April, 2014

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण

Page 2 of 16
भएका सािाजतनक यािायािको प्रयोग, साईकल, पदयात्री, Wheel Chair) लाई समािेश गदै अगाडड बदने, सम्पूणा
उपत्यकाको भ-ू उपयोग योजना, यािायाि गुरू योजना ियार गरी लागू गररनुपने र सो अनुरूप मापदण्डहरू ियार
गररनुपने र अि विकास हुने बस्िीहरूमा लागू हुने मापदण्डमा दमकल, दोहोरो दमकल र एम्िुलेन्स चल्न सक्ने गरी
सडकको चौडाई िोर्क्कनुपने थप सुझािहरू हदनुभयो। स्थातनय तनिााधचि तनकायको अभाि रहुन्जेल आफूहरू विकास
योजना ियार गने, कायाान्ियन गने तनकायहरू र प्रभाविि/लाभास्न्िि जनसमद
ु ायिीच सेिक
ु ो काम गरी सहभागीिा
र समन्ियात्मक योजना र विकासलाई अगाडड बढाउन सदा ित्पर रहने प्रतिबद्धिा व्यक्ि गनभ
ुा यो।
मा. मन्त्री्यू, सांसद्यूहरू, सधचि्यूहरू िथा अन्य सहभागीहरूको भनाई िुाँदागि रूपमा तनम्नानुसार रहे को छ:

साराांशमा साांसदहरूको मख्
ु य भनाईमा:
 काठमाडौं उपत्यकालाई एक प्राकृतिक, िािािरणीय , भौगोमलक इकाई मानी विकास अििारणा िय गररनुपने
 हररयाली प्रििान हुने िथा शहरी सौन्दया अमभिवृ द्धको काया थालनी गररहाल्नप
ु ने।
 हाल विस्िाररि सडकहरूलाई जनिालाई बढी प्रयोगमख
ु ी बनाउने कायारम ल्याईनप
ु ने।
 उपत्यकाको व्यिस्स्थि विकासको लाधग भौतिक विकास योजना, सडक संजाल गुरू योजना, भूउपयोग योजना
ियार गरी सम्भाविि स्थानहरूमा समन्ियात्मक ढं गले नयााँ िस्िी, हररि शहर तनमााण गररनु पने।

मा. मन्रीज्यू , साांसदज्यूहरु तथा अन्य सहभागीहरुको मुख्य भनाई ननम्नअनुसार िुांदागत समेट्ने
प्रयास गरीएको छ:-

 काठमाडौंको समग्र विकास 'काठमाडौं उपत्यकाको मागा धचत्र (Road Map of Kathmandu Valley)' मा
उल्लेखखि भएको उद्देश्य र रणनीतििाट तनदे मशि भई एक्काईसौं शिाब्दीको जन-चाहानालाई

साकार हुने गरी पण
ू ा िैज्ञातनक हुनाको साथै मानिीय मल्
ू यको जगमा उमभएको हुनप
ु ने
 जग्गा जमीनको उपयोग गरी विकास कायारम सञ्चालन गदाा 'भ-ू उपयोग योजना' र 'मापदण्ड'
ियार गरी लागू गने । यस्िा योजना र मापदण्डको मख्
ु य आिार 'रास्टिय भ-ू उपयोग नीति-

२०६९' अनस
ु ार हुनु पने
 सडक विस्िारको रममा हदइने मआ
ु ब्जा सामास्जक न्यायमा

आिाररि भई यस्को वििरण प्रणाली

सहज र सरल हुनाको साथै अझ िढी पारदशी हुनप
ु ने
 मख्
ु य शहर िररपरर Satellite City को विकास गने र काठमाडौं उपत्यकामा Fast Track, Tunnel Road

आहद िनेपतछ हुन सक्ने स-साना शहर समेिलाई link गराउन ममल्ने गरी, योजना कायाान्ियन
गने शहर समेिलाई Link गराउन ममल्ने गरी योजाना कायाान्यन गने । काठमाडौं उपत्यकाको
'समग्र विकास योजना' िजम
ुा ा गदाा त्यसमभत्र उपत्यकाका परु ै गा.वि.स हरुलाई समेि समेहटनु पने

 काठमाडौं उपत्यकामा खाने पानी आपतू िाका लाधग मेलम्ची आयोजनामा मात्र तनभार नरही अन्य
विकल्पहरुको समेि खोजी गनुा पने र हालसम्म पहहचान भै आंमशक उपयोगमा ल्याइएका स्रोि
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जस्िै गोदािरी, नख्ख,ु कोड्कु आहदको स्रोि संरक्षण र िररपररका िन जंगल एिं जलािार क्षेत्रको
िैज्ञातनक व्यिस्थापनमा जोड हदने

 भमू मगि जल सिह र Water Recharge िारे उपयक्
ु ि ध्यान हदनु पने र यस्िा जल भन्डारको
दोहन क्षमिाको

आिार पत्िा लगाई िदनरु
ु प काया गने । काठमाडौं उपत्यकाको भौतिक विकास

योजना र मापदण्ड िजम
ुा ा गदाा िढी सम्बेदनशील हुनप
ु ने
 प्राचीन िाग्मिी सभ्यिाको पन
ु स्िथाापना हुने गरी कायारमहरु िय गररनु पने र शहरी िािािरण

सि
ु ारका कायारमसंग समन्िय गरी नदी सफाई, ढल ब्यिस्थापन, आहद द्धारा सांस्कृतिक पक्षको
जगेनाा एिं विकास गने साथै जनस्िरमा रहे को समह
ू गि विविििाको अन्योन्याधिि सम्बन्िको
समेि जगेनाा गने

 काठमाडौं उपत्यकामा पशप
ं ी ििशाला राख्न उधचि नहुने
ु क्ष
 काठमाडौं उपत्यकाका सरकारी पिी जग्गाहरु कुनै संघ/संस्था (सरकारी तनकाय समेि) लाई भौतिक

संरचना तनमााणको लाधग उपलब्ि गराउन नहुने। िािािरणीय संरक्षण एिं सि
ू ार गनाका लागी
यस्िा जग्गाहरुमा हररयाली प्रििान, सािाजतनक उिानको स्थापना आहद काया संचालन गने

 सडक विस्िार, भिन तनमााण आहदमा ठे क्कापट्टा गदाा कानन
ू ी जहटलिा दे खा परे कोले (खासगरी

न्यन
ू िम िोल किोलिालालाई हदने प्रथा) Tender प्रकृया पररििान गरी गण
ु स्िरमा ध्यान हदई िढी
व्यिहाररक बनाउनु पने

 सम्भाविि भक
ु म्पीय विपदमा गनप
ुा ने खोज र उद्दार (Search and Resume) सम्बन्िी आिागमन
कायालाई सहज र तनिााि रुपमा उपयोग गना ममल्ने गरी सडकको चौडाई कायम हुनु पने
 यसै गरी भिन तनमााण सम्बन्िी मापदण्ड ियार गदाा सडकको चौडाइलाई मध्यनजर गरी
आकस्स्मक विपद्कालमा पना सक्ने अिरोिलाई समेि व्यिस्थापन गना ममल्ने गरी भिनको उचाई

कायम हुनु पने
 शहरी आिागमन व्यव्थापन कायामा पैदल यात्र,ु Wheel Chair का यात्रल
ु ाई समेि सवु ििा पग्ु ने गरी
सडक विकास र विस्िार हुनु पने। Public Transport (सािाजतनक यािायाि) मा सरकारी दातयत्ि
िढाउनु पने र यसलाई सरल र सहज बनाउनु पने

 शहरी क्षेत्रको िगीकरण गरी विकास गनुा पने र काठमाडौं उपत्यका सभ्यिाको शहर भएकाले सडक
विस्िारका फाइदा/िेफाइदा हे री योजना िनाउनु पने। सडकमा तनमााण सामाग्री आहद काम

व्यिस्स्थि हुनप
ु ने विश्र्ि सम्पदा सच
ू ीमा नपरे का िर ऐतिहामसक, असरु क्षीि र जीणा िस्िीका
क्षेत्रलाई समेि पन
ा त्थान (Regeneration) हुने गरी योजना िजम
ु रु
ुा ा गने। यस्िा क्षेत्रहरुलाई
Heritage Tourism (सम्पदा पयाटन) को संरक्षण र प्रििान कायासग
ं जोडी स्थानीय व्यस्क्ि एिं
पररिारलाई िसोिास गना आकवषाि गने योजनाहरु कायाान्ियन गनुा पने

 हालको स्थानीय जनप्रतितनधि विहहन अिस्थामा सांसदहरु सरकारी विकास तनकाय र जनिाका
विच सेिु (Interface) का रुपमा रही विकास विरोिी पक्षसंग मभड्ने र विकासका पक्षमा उमभइ

सहयोगी भमू मकामा रहने हुाँदा शहरी विकास, सडक, उजाा, खानेपानी, आिागमन (िार्क्फक) आहद
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सबै विषयमा सहकायाको आिश्यकिा भएकोले यस्िो अन्िर्क्रायात्मक कायारमको तनरन्िरिा भै
रहनु पने।

सधचिज्यह
ू रूको अभभव्यक्तत अनस
ु ार काठमाडौंको िह
ृ त आयोजनामध्ये:क) त्रत्रभि
ु न विमानस्थल (रास्टिय/ अन्िराास्टिय) को क्षमिा िवृ द्ध
ख) मेलम्ची आयोजना
ग) सडक विस्िार (दे शव्यापी प्रभािमा आएको)
घ) िागमिी सरसफाई अमभयान
ङ) बाहहरी चरपथ आयोजना आहद विशेष छनौटमा परे का



यसका साथै सन्
ु दरीजलदे खख सन्
ु दरीघाटसम्म नदी र्क्कनारामा ढल राख्ने, पतछ शाखा नदीमा
ढलको छुट्टै व्यिस्था गने कुराको सच
ू ना प्रिाहको साथै ADB ले िागमिी नदीको जल िहाि



बढाउन रू. ३ अबा हदने कुराको जानकारी गराईएको

यसका अतिररक्ि काठमाडौं उपत्यकालाई जोतनङ्ग गरी विकास गने, मण्डलाजस्िा स्थानहरूको
तनमााण, काठमाडौंको भारिहन क्षमिाको अध्ययन, चरपथ विकास तनमााणको आिधिक

कायायोजना ( प्रथम िथा वद्धिीय चरण) सडक बत्िीमा सौया उजााको प्रयोग, िागमिी कररडोर

तनमााण, पेिोल पम्पहरूको मापदण्ड र ठाउाँ को चयन, समानप
ु ातिक विकासका लाधग मन्त्रालय,
विभाग र कायाालयहरू राखखने स्थानको तनिाारण आहद विषयबारे पतन जानकारी गराईएको।



खानेपानी, ढलतनकास, विजल
ु ी टे मलफोनका कायाहरु गदाा पटक पटक सडक र त्यस्का पेटीहरु
भत्काउने र पन
ु तनामााण गने परु ानै प्रथा चमल रहे को कारण रा्य स्रोिको दरु
ु पयोग भइरहे को



जनिाले दख
ु कटट झेमलरहनु परे को अिस्था रहे को।

यस्िो अिस्थालाई अन्त्य गरी सडक विस्िारको काया सम्पादन गदाा नै उपरोक्ि कायाहरुको

लागी आिश्यक संरचना तनमााण गरी रा्यिोिको दरु
ु पयोग रोकी आम जनिाको सवु ििालाई
प्रत्याभि
ू गनुा पने ।

हाल काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको स्थापना भै सकेको सन्दभामा उपरोक्ि नकारात्मक

कृयाकलापहरु दोहोररन नहदन उक्ि तनकायले योजना तनमााण गनुा पने हुाँदा यस प्राधिकरणलाई स्रोि
सािन सम्पन्न र प्रभािशाली तनकायको रुपमा स्थावपि गने कुरामा सांसदहरु र सरकारको भमू मका
सरकारात्मक रहने।

अन्तर्क्रिया कायिरममा उपक्स्थत महानुभािहरूबाट अभभव्यतत विचार तथा प्राप्त सुझािहरू:-

nd
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मा. मन्री श्री छविराज पन्तज्यू:
१

यस कायारमबाट खंहदलो तनटकषा प्राप्ि भई राम्रो कायारमहरू बनाउन सहयोग पुग्ने आशा गदा छु र अहहले हामी
सडक, पानी (मेलम्ची) र ढल जस्िा महत्िपूणा विषयमा कुरा गदा छौं।

२

माननीय्यूहरूको चासो हामी गस्म्भरिाका साथ मलन्छौ, सडक जनिाको लाधग नै हो। हामी जनिासंगै काम
गछौं। जनिाको चाहना र आिश्यकिा अनुरूप नै गछौ। बाटो विस्िारको विरोि किैबाट आएको छै न। मआ
ु ब्जा कसरी हदने
हे नप
ुा छा ।

३ मेलम्चीको पानी २०७३ बैशाखमभत्र काठमाडौंमा पुग्छ। हामी तनरन्िर रूपमा सांसद्यूहरुसंग बस्छौं, यसलाई तनरन्िरिा
हदन यसो गना एउट विधि संगि संयन्त्र बनाऔं, यो एउटा प्रारस्म्भक अन्िर्क्राया हो।
मा.मन्री, श्री नरहरी आचायिज्यू:
१

उपत्यकाका विमभन्न समह
ू हरूको विविििा र अन्ितनाभरा िालाई ध्यान हदनस
ु ्।

२

सडक, पानी िथा विद्युि आिारभूि िस्िु हुन र कसैले पानी पाईन भनेर जुलुस गरे को छै न केिल
न्यायसंगि वििरणको माग गरे का छन ्।

३. उपत्यका िररपररका पाखाका पानी संकलन बारे अहहले सोच्नु िेला भएन र ?
४. मेलम्ची Continuity र विकल्पको योजना बारे पतन सोच्नुस ्।
५. पहहला पहहला नभएको यस्िो हामीिीचको छलफल राम्रो छ (बाटो विस्िार बारे मा) . यी काममा तनयम
पालन गनह
ुा ोस ्। कानन
ू सम्मि क्षतिपि
ु ी हदनप
ु छा ; िा जग्गािनीहरूको मन स्जति जग्गा प्राप्ि गनप
ुा दा छ। बाटो
विस्िार गदाा सबै घर जानेलाई विकल्प नै उपलब्ि गराउनुपछा ।

६. पक्कै बाटो र त्यसको सि
ु ार चाहहन्छ, िर र्क्कन क्षतिपतू िा हदन सर्क्कदै न ? मानिोधचि व्यिहार गरौं।

पंचायि

कालमा पतन जग्गा मलनु पूिा क्षतिपूतिा हदईन््यो।
७.

शीिल तनिास अगाडड सािाजतनक यािायाि Stop हुन आिश्यक छ िर चारै तिरको सरकारी
कायाालयहरूले जग्गा छोड्ने ि किा किा बरू अतिरमण गने गरे को सुतनन्छ/दे खखन्छ। यस्िो दरू दृस्टट
विहहन र्क्कन ?

८.

त्रत्र.वि. हस्स्पटल अगाडड ढुंगा माटो (Derbies), कंर्क्रड थुपारे को दे खखन्छ। त्यसको समयमै
व्यिस्थापन गनप
ुा दा छ।

९.

हामी िपाईहरूलाई समस्या समािान गना सघाऊाँछौ; हामी जनिा िथा भीडसंग जुध्नेछौं। हामी िपाईं
विरोिी होईन।

१०.

तनिााधचि प्रतितनधि भनेको हाल सभासद मात्र भएकोले सडक, ढल, पानीका समस्यामा अस्ल्झनु परे को ले अन्य

कायाहरूमा पुरा समय हदन सर्क्कएको छै न।
मा. श्री गगन थापाज्यू

nd
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१

काठमाडौं उपत्यकालाई एउटा मसङ्गो विकास ईकाइको रूपमा मलनुपछा ।

२

उपत्यका स्िरीय मुद्दाहरूले स्थातनय र रास्टिय मुद्दाहरू ओझेलमा पने गरे को छ।

३

उपत्यकाका सांसदहरूसंग यस्िो बैठक हरे क एक िा दई
ु महहनामा गरर सडक र पानीका साथै अन्य मुद्दाहरूमा
छलफल गनुा उपयुक्ि दे ख्दछु।

४

स्याटे लाईट सहरहरू बनाउन आिश्यक दे ख्दछु।

५

उपत्यकाको अव्यिस्स्थि सहरीकरणलाई व्यिस्स्थि बनाउनु पछा र सर्क्कन्छ।

६

'बाटो मोटरको लाधग हो र केही बटुिा पतन हुने हुनाले केही गरौं' भन्ने उल्टो खोजको सट्टा 'मातनसको लाधग बाटो
चाहहयो र िी मध्ये केही मोटरमा पतन हहड्ने हुनाले त्यसलाई पतन केही गनुा पदा छ' भन्ने भािना प्रिल हुनुपदा छ।

७

सडक विस्िार कायाले यािायाि व्यिस्थापन पतन समाहहि गनुप
ा छा । बसस्टप आहदको व्यिस्था गरर सािाजतनक
यािायाि हे रेनौं भने सडक विस्िारले मात्र थेग्न सक्िैन। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौंको
एकीकृि विकासका लाधग सशक्ि भमू मका तनिााह गरोस ्।

८

सािाजतनक खररद कानन
ू मा ठुलो समस्या; न्यन
ू िम मल्
ू य िोल्नेलाई ठे क्का हदनु पने र एडभान्स मलई ठे केदार
हराउने प्रथामा पररििान ल्याउने पछा । ठे क्काको गुणस्िर पररक्षण िेस्रो पक्ष बाट गराउनु पछा ।

९

हामीले हहम्मि गरौं र ठूलो सोचौं िोविखोला कररडोर जस्िो विस्िारै बनाउने अतन अझ पतछ ढल बारे सोच्ने
गरर सिैं तनमााण गरररहनुपने अिस्था

हुनु हुन्न।

१० यसरी हामी सांसदहरूलाई सस्म्ममलि गराई काया गरे हामीलाई िपाईंहरूले कमाचारीिन्त्रको पक्षमा उभ्याउन सक्नु
हुनेछ।
११ जनप्रतितनधिसंग तनरन्िर छलफल गने िािािरण बनाउनु पदा छ।
१२ फुटपाथमा ध्यान कम गएको छ। अन्िर्क्राया कायारमको सफलिाको शुभकामना र यस्िा कायारमहरूको
तनरन्िरिा भई रहोस ्।

मा.मन्री, श्री प्रकाशमान भसांहज्यू:
१

िैज्ञातनक प्रस्िुतिको लाधग िन्यबाद।

२

सडक विस्िार सम्बन्िमा िेरै गुनासाहरू म कहााँ आइरहे को छ। स्थातनयहरूलाई यसबारे िुझाउनु पदा छ। कम्िीमा
जानकारी उपलब्ि पदा छ। तितनहरूलाई हामी के गदा छौं, कसरी गदा छौं भन्ने बारे पण
ू ा जानकारी हदनप
ु दा छ। हामीले
जनिाले उधचि तनणाय(Judgment) गना सक्छन ् भन्ने मान्यिा मलएका छौं।

३

मूलसडकहरूमा

कुनै

सम्झौिा

(Compromise) नगनुस
ा ्

िर

अन्य

स्थानीय

सडकहरूमा

कुनै

नमच्चाउनुहोस ्। दमकलसम्म जाने बाटो भए हुन्छ।
४

nd

काम गदाा जनिा केन्रमा राखख गनुह
ा ोस ्।
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५

अहहले चौबाटोहरूमा समस्या अति छ। यसलाई सडक विस्िार संगसंगै लैजानुपछा ।

६

न्यूनिम मूल्यको टे न्ण्डरले स्जत्ने प्रणाली पररििान गनुापछा । तछटो काया सम्पन्न गनेलाई बोनस आहदको
व्यिस्था गनुप
ा दा छ।

७

मेलम्ची- हदिगंि िी कृटणप्रसाद भट्टराई्यूको Pet आयोजना हो।

८

यसरी हामीलाई प्रत्ये क दई
ु महहनामा जानकारी गराउनह
ु ोस ्; हामीलाई उपयोग गनह
ुा ोस ्। हामी सहयोगको पण
ू ा
प्रतििद्धिा गदा छौं।

मा.श्री रामेश्िर फूयाांलज्य:ू
१

िी प्रकाश चन्र लोहनीलाई तनमााणका जग दोल क्षेत्र तनिाारण गरे कोमा िन्यिाद।

२

आयोजनाहरू राजनीतिक तनकायहरूले गनुप
ा दा छ।

३

उपत्यकाको काठमाडौंस्िरीय समग्र विकासको लाधग सदृ
ु ढ तनकाय चाहहयो।

४

आयोजना र कामहरूको लागि सािाजतनक गनप
ुा यो। कुन बाटो कस्िो हुनप
ु ्यो ? कस्िो छ र कस्िो हुनेछ,
जानकारी गराउनुपछा । अहहले मलाई पतन थाहा छै न। योजना र मापदण्ड सािाजतनक हुनुपछा ।

५

रा्यले १० मी.(उदाहरणको लाधग) भन्दा साघुराँ ो सडकमा लगातन गदै न भने स्िि: बाटो चौडा हुन थाल्छ।

६

उपत्यकाको कााँठको चरपथ (चौथो चरपथ) बाहहर १० मी. को बनाईरहे का छौं, त्यसमा कुनै जोरजुलम गरे का
छै नौ।

७

हामी िपाईहरूलाई सहयोग गदा छौं हामीलाई संलग्न गरानह
ु ोस ्।

८

जनिाले जग्गा हदएको छ राम्ररी तनमााण गनस
ुा ्। समस्या समािान गना जनप्रतितनधिको सहयोग आिश्यक छ।

९

सेिाका लाईनहरूको व्यिस्था सकेसम्म फरक बाटोबाट गनुप
ा दा छ।

१०

हामीलाई संलग्न गरानुहोस ्। योजना बनाउने बेलामा यसले बजेट पास गना सहज गराउाँ छ।

११

कुनै आिास नभएको िीनकुनेको मुआब्जा हदने अहहले सडक विस्िारमा र्क्कन जिजास्िी ? रा्यले लुन न पाईदै न,
संवििान अनुसार काम गनप
ुा यो।

nd

१२

वि.सं. २०२१ को नक्सा अनस
ु ार बाग्मिीको मसमाङ्कन गरौं, यसले जग्गा आफैं उपलब्ि हुन्छ।

१३

पानी चह
ु ािट घटाऔं।

१४

मशिपुरी क्षेत्रमा िषेनी पानी भण्डारण गरौं, ढुगेिार संरक्षण गरौं।

१५

जोरपाटीमा ३ ईन्च पानी खेर गईरहे को छ।

१६

विरूिा रोप्न अतनिाया गरौं। सहरी क्षेत्रमा रूख हुकेको रोपौं।

१७

चोभार उत्िरका नदीमा चेक ड्याम बनाऔं, मूल संरक्षण गरौं।

१८

भक
ू म्प िथा अन्य प्राकृतिक विपद्बाट जोधगने गरी काम गरौं।

१९

काठमाडौंमा कुन जािको रूख रोप्ने अध्ययन गरौं।

२०

मेलम्ची आयोजनामा Share हदनुप¥यो।

२१

कुसीमा बस्नेले काम गना सक्ने गरी हामीले (MPS) कानून बनाईहदनुप¥यो।

२२

मेलम्ची आयोजनाले यसको प्रसारण क्षेत्रका बस्िीहरूमा पतन पानी हदनुपछा ।

22 April, 2014

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण

Page 8 of 16
२३

सडक विस्िारको लाधग कोही सुकुम्बासी हुन चाहन्न, कानून सम्मि क्षतिपूतिा हदनुपछा ।

२४

िपाईंहरूको कहठनाई र सहज कायाहरूमा हामीलाई पतन संलग्न गरानुहोस ्। हामी गना सक्छौं, हामी नविन
र्क्कमसमले काम गरौं।

२५

बाग्मति क्षेत्रको जग्गाको मुअव्जा र तिनकुनेको क्षेतिपूिी हदने।

मा.श्री नविन्रराज जोशीज्य:ू
१

यस्िो छलफलमा हामीलाई सहभागी गराउनुभएकोमा िन्यिाद।

२

कमाचारी, सरकार, राजनीतिक तनकायहरूिीच Coordination हुनुपछा । हामी एक आपसमा पररपूरक हौं। हामीले
हाम्रो सोचाईका मभन्निा िुझी नस्जर्क्कनुपछा । राजनीतिकमी

कमाचारीिीचको दरू ी नघटे सम्म विकास प्रर्क्रया

राम्ररी

अतघ बदन सकदै न। काठमाडौं उपत्यकाको सन्दभामा जनप्रतितनधि र सरकारी तनकायसंग समन्िय गना सबल
ईकाइ स्थावपि हुनप
ु ¥यो।
३

खल
ु ामञ्चको िजारको उदाहरणबाट एक आपसमा समझदारी कायम

गदै त्रबमभन्न विभागहरूसंग समन्िय गरी

काम गना सक्छौं, स्थातनय विकासमा स्थातनय तनकायहरूले नेित्ृ ि गनुप
ा छा ।
४

कानून सम्मि िररकाले गरौं। परम्परा, संस्कृतिको सम्मान गरौं।

५

जग्गा गुमाउनेले समेि Appreciate गने गरी सडक विस्िार गनुप
ा छा । यहााँ क्षतिपूतिा एिं कानूनको ध्यान
हदनुपछा । रा्यको स्जम्मेिारी जनिाको सम्पस्त्िको संरक्षण प्रदान गनुा हो।

६

सडक विस्िार सम्बन्िी तिन महहने टोली बनाई कहााँ, कस्िो र कहहले गने.. योजना बनाऔं। Unpredictable
अिस्थामा नराखौं।

७

कमाचारी र राजनीतिक पक्षहरूले एक अकाालाई सम्मान गदै काम गरौं।

८

मेलम्ची योजनाको सम्बन्िमा हामी िपाईहरूको पक्षमा छौं। मेलम्ची विकल्परहहि आयोजना हो।

९

काठमाडौंमा ििशाला राख्न उधचि छै न।

१०

काठमाडौं उपत्यकामा Bottling Plant हुनुहुदै न।

११

सरकारी पतिा जग्गा NGO को हािमा अि नबााँडौं।

मा.श्री भीमसेन दास प्रिानज्यू:
१

हामी तनिााधचि हुने वितिकै सडक विस्िार काया मल्ल होटल पुग्नासाथ मन्त्रीसंग भेटी " घर पनेलाई द:ु खी बनाइ
अरूलाई सुख हदने" काम गनुा हुन्न भन्यौं। राम्रै काम गना पतन कसैको सम्पस्त्ि लुन नु हुन्न। लुहटनेले सराप्दै
छन ्।

२

चौडा बाटो

भ-ू कम्प पतछको समयको लाधग पतन चाहहन्छ।

३

तनममाि स्थानको बाटो चौडा गनेको विकल्प पतन हे नप
ुा छा । उदाहरणको लाधग Grande Hospital को सडकको
विकल्प विटणुमति र्क्कनाराको सडक हुनसक्छ।

nd

४

काठमाडौंको संस्कृति बागमिी हो। Hawkers (नाङ्ले पसले) दे खख सभासद् सबै काठमाडौं उपत्यकामै आउाँ छन ्।

५

प्रकृति र संस्कृति संरक्षण गना के गना सर्क्कन्छ हामीले हे नप
ुा छा ।
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६

कााँठ क्षेत्रमा जग्गामा घडेरी विकास रोक्ने र्क्क नरोक्ने ? उपत्यकाको भविटय कस्िो हुने/बनाउने/ कति समयसम्म
योजना गने ?

७

अहहले उपत्यकाका घरमभत्र युरोपजस्िो छ। िर बाटो भने हहलाम्मे।

८

सडक विस्िार गना Dozer संस्कृति अिलम्बन गनुा हुन्न। क्षतिपूतिा आिारभूि अधिकार हो। अधिनायकबादी काया
नगरौं।

९

हाम्रो सहयोग पाउन उजाा, सडक, खानेपानी, पासपोटा , िार्क्फक विषयहरूमा पतन हामीलाई सहभाधग गराउनह
ु ोस ्।

१०
११

सडक विस्िार गदाा घरिनीलाई प्राप्ि हुने लाभ पतन एक प्रकारको क्षतिपूतिा हो।

Consultative Process बाट अगाडड बढौं।

मा.श्री रामविर मानन्िरज्यू:
१

उपत्यकाको कुरा गदाा िीनिटा राजमागा, दई
ु िटा नदी, पि
ू ा िंशहरू र सम्पदाहरूलाई राम्रो विचार गनह
ुा ोस ्।

२

कंर्क्रडका मसमेन्ट, बालि
ु ा र डण्डीजस्िै प्रशासनमा कमााचारी, राजनीतिक पक्षहरू छुट्टाछुट्टै भई काम गना सर्क्कदै न।

३

उपत्यकाको भूमीगि जलको विचार गनुप
ा छा ।

४

सडक र Corridor िीच समन्िय गनुप
ा छा ।

५

राजमागामा Satellite िस्िीहरू विचार गनुप
ा छा ।

६

यािायाि (Transport) ऐन चाहहन्छ। सडक विस्िार एक मात्र एक मात्र उपाय होईन।

७

सभ्यिाको सहर अतन बाटो चौडा झन ् चौडा गदै जाने हो भने के असन पतन चौडा गने ि त्यसो भए
?सोच्नप
ु ¥यो।

८

सहरी क्षेत्र िगीकरण गनुप
ा छा ।

९

राजमागा विस्िार गने र्क्क नगने बारे विस्िि
ृ छलफल आिश्यक छ।

मा. श्री ध्यानगोविन्द रां क्जतज्यू:
१

भोट माग्दा मैले भनेको धथएाँ, बाटो, पानी, सफाई र स्िरोजगार, अि िपाईहरूसंग ममलेर तयतनहरूको लाधग
लाधगपनेछु।

२

बल्खु क्षेत्रमा ५९ लाख मलटर पानी प्रतिहदन थवपएको छ।

मा. श्री राजन के.सी.ज्यू:
१

सडक र पानी अत्यन्ि महत्िपूणा विषय हो।

२

सडकका सानातिना कुराले पतन अिरोि गदा छ; तनमााण सामाग्री र फोहरहरू ित्काल व्यिस्थापन गनुा पदा छ।

३

सडक विस्िारका त्रबमभन्न कायाहरू (ह्यम
ु पाईप, िार आहद राख्ने) रमबद्ध गना सकेको दे खखदै न।

४. सडक विस्िार तनकै राम्रो छ, िर काम िथा सामाग्री (अलकत्रा) गुणस्िरबारे प्रश्न उठे को छ।
५. जनिाले पयााप्ि जानकारी पाएको छै न– कायारम िथा त्यसको लस्जक बारे । जनिा आिङ्र्क्कि भएका छन ्।
६. दोिो चरपथ बनाउनुपछा । यसको तनमााणको लाधग अनुरोि गदा छु।
७. सडकहरु िगीकरण गरी त्यसको तनमााण गनुप
ा दा छ।

nd
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८. सडक तनमााणको उधचि योजना हुनुपछा ।
९. क्षतिपूतिा हदनुपनेबारे सबैले भन्नु भएकै छ, म दोहयााइ रहन्न।
१०. ४५% सम्म पानी चुहािट मेलम्ची आउनु पूिा नै घटाई सक्नु पदा छ।
११. जलको स्रोिहरुको स्िाममत्ि व्यिस्थापन गनुप
ा दा छ।
१२. सडक विस्िार: सडक सम्बेदनशील विषय हो, मातनसले विहान दे खख बेलक
ु ी प्रयोग गने भएकोले।
१३. ग्रािेल जथाभािी थप
ु ारी समस्या भईरहे को।
१४. विमभन्न तनकायिीच समन्िय हुन नसकेको।
१५. गुणस्िर कायम गने।
१६. िार्क्फक व्यिस्थापन, जनिालाई सु-सूधचि गने।
१६. अनािश्यक ठाउाँ मा सडक विस्िार नगने।
मा. श्री रामेश्िर ढुङगेलज्यू:
१

यस्िो सूधचि हुने अिसर हदनु भएकोमा िन्यिाद।

२

सडक विस्िारबारे केही सझ
ु ािहरु :
क

तनमााणरम र सम्पन्न राम्ररी गनुा पछा ,

ख पैदलपेटी, साइकल मागा र स्व्हल धचयरको लाधग ब्यिस्था गनुा पछा ,
ग

वपचको मोटाइ उपयुक्ि हुनुपछा

३

भक्िपुरलाई Neglect गरीन्छ , समानुपातिक विकास गररयोस ् ।

४

खानेपानीको पाइप र ढल तनकासको पाइपको दरु ी राखखयोस ् ।

५

भमू मगि जल सिह घटीरहे को ख्याल परु ाउनह
ु ोस ् ।

६

िषे पानी भण्डारणमा ध्यान हदनोस ् ।

७

मुआब्जा हदनु पनेबारे मेलम्ची आयोजना हे नोस ् ।

८

यहद कानून सुिार गनुा पछा भने सुझाउनु होस ् ।

९

समग्र उपत्यकाको सोच हुनु जरूरी- क्षेत्रगि होईन।

१० Outer Ring Road यहााँ फेदीबाट लगौं।

खानेपानी समस्या र समािानको िैकस्ल्पक समािान तनम्न र्क्कमसमले हुनप
ु दा छ:-

nd



मेलम्चीको मात्र भर नगरौं



नयााँ स्रोिको खोजी गरौं



ढल खानेपानीको लाईन बेग्लै



भूममगि पानीको दरू
ु पयोग नगरौं, दोभानलाई कसरी सुिाने।



Rain Water Storage: 1 in each district (जलविहार पुन:तनमााण)



मेलम्चीको मुअव्जा ित्काल, मुअव्जामा समथान
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नदीहरू, बागमिी, विटणुमति, मनोहरा, टुकुचा, हनुमन्िेमा

untreated waste गईरहे को बारे सौचौं।




Make Septic tank compulsory
Construction quality lowest bidding नगरौं



Outer Outer Ring Road अत्यन्िै जरूरी



आयोजकलाई समय र व्यिस्थापनमा ध्यान हदन जरूरी।




Sussex: Post Area
India: Delhi ma पतन Noida, Faridabad, Gurgaon बढी व्यिस्स्थि छन ्।



KVDA ले नयााँ नयााँ क्षेत्रलाई आफ्नो Planning मभत्र पानप
ुा दा छ।



Tunnel मागा Fast track develop भएपतछ Satellite Town हरू बन्न प्रोत्साहहि हुने िािािरण ियार
पानुा पयो



सडक विस्िारको काम बेलक
ु ाको समयमा गदाा सहज हुने।



संवििान तनमााण साथसाथ विकास तनमााणको माग



Satellite City को रूपमा भक्िपुर विकमसि हुाँदै छ।



राटिसेिक दक्ष र दरू दृस्टट भएको हुनुपने।



सडक विस्िारमा समन्ियात्मक काम हुनु पने।



सडक तनमााण गदाा पैदलयात्री र साईकलयात्रीलाई समेि ध्यान हदनुपने साथै अपाङ्गमैत्री हुनुपने।



बाटोको क्षमिा २० टन लोडको हुनप
ु ¥यो।



काठमाडौं भ्यालीको बाटो खोलौं, १ नं. क्षेत्रबाट शुरू गरौं।



लमलिपुरमै १२०० मीटर Tunnel खोलेमा प्रशस्ि पानी आउने।



चापाकोट, गोदािरी, चापागाऊाँ खानेपानी।



टापूमा पानीको िोि िेरै छ, २०५१ सालदे खख घरमा पानी आएको छै न। नआएको पानीको पतन कैसा
भुक्िान गनुप
ा ने।



को हो विकासको केन्रविन्द ु प्रकाश पानुा पयो। विकासको भमू मका खेल्ने तनकाय (KVDA) लाई दररलो र
प्रभािकारी बनाउाँ दै लैजानु प¥यो।



आिारभूि आिश्यकिा पूरा गनुा प¥यो।



कोड्कु खोलाको व्यिस्थापन हुनु प¥यो।



जनगुनासो नआओस ्।

मा. श्री उदय शम्सेर राणाज्य:ू
१. उपत्यकाको कुरा गदाा दग
ा १८ गा.वि.सहरु छुटाउने गररन्छ। िी १८ गा.वि.स मा िेरै समयपतछ मात्र भए पतन
ु म
योजना कायामा समािेश हुनुपदा छ।
२. यी स्थानमा Satellite Cities हुन सक्दछ; रि
ु मागा िररपरी Satellite Cities बनाउने बारे सोच्नोस।
३. सडक विस्िारकाया रािको समय गना र्क्कन सर्क्कदै न ?

nd
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४. सडक विस्िारकाया जनिासंग समन्ियन गरी गनुप
ा दा छ।
५. हामी िपाईहरुसंग काम गनेछौं।
६. पूिा िक्िा सांसदजयूहरुले भन्नुभएको क्षतिपूतिाको आिश्यकिा र Property Right मा म पतन छु।
७. राटिको टे ण्डर प्रर्क्रयामा समस्या छ। कसरी गने िपाईहरुले सुल्झाउनोस; हामी यो कानुन सुिार गनेछौं।
८. लमलिपरु , काठमाडौंका कतिपय गा.वि.स. उपत्यकाबाहहर छन ्, र योजना िाहहर परे का छन ्।
९. तनिााधचि स्थातनय तनकाय नभएकोले जनिा र सरकारिीच असमझदारी बढे को हो।
१०. ठे क्का-पट्टामा समस्या दे खखएको।
११. काठमाडौं भ्यामलको प्लातनङ्ग गने का.उ.वि.प्रा.लाई सिल र सशक्ि बनाउाँ दै लैजानुपने।
१२. Example: greater land London most organized
मा. श्री चन्र महजिनज्यू;
१. पनौिी जोड्ने सडक तनमााण गनुप
ा दा छ।
२. गोदािरी, नक्खु आहदमा स्थातनय पानीका िोि को दोहन िथा व्यिस्थापन गनप
ुा दा छ।
३. क्षेत्रको विकास बारे मा मात्र केस्न्रि भई

कुरा गनुा िेश हुने।

४. आफ्नो क्षेत्रमा सहरी विकास नभएको।
५. योजना बारे जनिालाई जानकारी गराउनु पने।
६. राजिानी विकासको रममा छ, बाटो समेि तनमााण नभई नयााँ नेपाल कसरी तनमााण हुन्छ ?
७. वििुिको लाधग Gas Plant जस्िा िुरुन्ि गना सर्क्कने समािान काया िुरुन्ि गरौ ।
८. हामीलाई सम्झनु भएको र हाम्रो विचार राख्न मौका हदनु भएकोमा िन्यिाद।
९. उपरोक्ि विषयमा KVDA को ध्यान जाओस ्।
मा.श्री मदन बहादरु अमात्यज्यू :
१ विकास

भनेको

र्क्क Dictatorial (Communist)

दे शमा िा

प्रजािास्न्त्रक

दे शमा हुन्छ

।

हाम्रो

दे श

अिाप्रजािास्न्त्रक छ,यस्िो अप्ठे रो अिस्था पतन काम गरररहनु भएका िपाईहरुलाई िन्यिाद छ।
२ सशक्ि सरकार कुनै बेला आउने छ र योजना र कानूनहरुको अिलम्बन गने छ।
३ वि.सं. २०४६ साल पूिक
ा ो योजना कायान्ियन गदै छौ ।यी योजना बारे जनिासाँग अहहले छलफल गनुा पदा छ।
४ यो योजनाहरुको Logic हे रर आिश्यक भए पररििान गरौ अन्यथा जनिालाई Convince गरौ । Irrational
योजना िथा डडजाइनहरुलाई Rational बनाऔ ।
५ एक मीटर चौडा बाटोमा छ िल्ले भिन बतनरहे को छ। समस्या बुझी कानून बनाऔ।
६ कानून कायाान्ियन गरौ र उल्लङघन गनेहरुलाई जेलमा राखौ ।
७ लमलिपुरमा िेरै पानी उपलब्ि छ ।
८ शस्क्िशालीहरुले उल्लङघन गरीरहे का छन ् ।
९ राटिप्रति समवपाि होऔ,वििेक प्रयोग गरौ। सो अनस
ु ार काम गरौ ।
१० विकासको सम्बन्िमा लमलिपुरलाई अन्याय भएको, न्याय गनुा पछा ।
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११ हदल्लीको करोलबागमा केही मआ
ु ब्जा हदइ जग्गा मलन सक्छ यहााँ र्क्कन सर्क्कदै न ? दे शको लाधग मान्छे ि
मछा घरले के रोक्छ ?
१२ भिन तनेमााण मापदण्ड लागू हुने विषय उधचि रहे को।
१३ पानीमा एकलौटी अधिकार हुन नहुने।
१४ लमलिपुरलाई उपेक्षा भएको।
१५ नेपाल अिाप्रजािास्न्त्रक अिस्थामा रहे को।
१६ कागज बनाएर घर बनाउने प्रणाली बन्द हुनुपयो।
१७ स्थानीय प्रतितनधिकै दोष।
१८ ११ मीटर मापदण्डमा ८ मीटर छाडी घर बनाउने।
१९ मापदण्ड विपररि घर बनाउन पाटी, कमाचारी सबैले सोच्नुपयो।
सधचि, श्री र्क्कशोर थापाज्य:ू
१. यहााँहरुको विचारलाई हामी गम्भीरिाका साथ मनन गने छौं।
२. काठमाण्डौ उपत्यकाका िह
ृ ि आयोजनाहरु मध्ये–

क त्रत्रभुिन अन्िराास्टिय विमानस्थलको

Ifमिा

िस्ृ ध्द ,

ख मेलम्ची आयोजना,
ग सडक विस्िार (यस्को प्रभाि दे शभरी भइरकोछ),
घ िागमिी नहु ाउन योग्य बनाउने ,
ङ बाहहरी चरपथ विकास आयोजना।
 धथरिम: Partnership


मापदण्ड नबदलौं, नममलेकोलाई सच्याऔं।



िस्स्िहरूको विकास हुनु पहहला सहरी विकास हुनुपने।



जग्गा िेच्नेले ३’-० को बाटोमा िेच्न नपाईने “कानन
ू ” बनाउनप
ु ने।



सरकारको स्िाममत्ि रहे को जग्गा व्यस्क्िको मात्र कसरी हुने ?

 मापदण्ड ममच्ने ठूलाबाट हुने हुाँदा सजायाँ हदने तनयम लागू गरौं
 मिदािालाई है न, दे शलाई सोचौं- म व्रम्हले दे खेको मात्र काम गछुा।
 भूकम्प आए के गने, विचार गरौं
 Planning अनुसार काम होस ्
३. सडक त्रबस्िारको अचानक, आिङक र

Ifतिपूतिबारे

यहााँहरुले विचार व्यक्ि गनुभ
ा यो ।

४. हाल क्षतिपूतिा हदने नीति मलएका छौं; योजना बनाउाँ दै छौं।
५. हामीले जतिसुकै जानकारी हदए पतन जनिा Proactive हुाँदैन। िसथा सिाप्रथम धचन्ह लगाऊाँछौं,
त्यसपतछ माईर्क्कङ्ग गदा छौं र अन्िि: दलबल सहहि भत्काउन जान्छौं। दलबल गईसकेपतछ काया
नसर्क्क रोर्क्कदै न।
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६.

नेपालको कमाचारीिन्त्र विश्िको सिैभन्दा जनमैत्री छ।

७. हामी सांसद्यूहरुसंग छलफल गनेछौं, Convince गनेछौं। सांसद्यूहरूले प्राथममकिारम िोर्क्कहदनु हुनेछ।
८. जग्गाको क्षतिपूतिाको कुरा गदाा सडक विस्िारबाट र्क्कनाराका भाडा िेब्बर र मूल्य दोब्बर भएको पतन
हे नप
ुा छा । खचाको केही अंश जग्गा, घरिनीले पतन व्यहोनुापछा । लाभकर मलने कानूनमा ब्यिस्था छ।
९. मेलम्चीको पानी उपत्यकामा २०७३ िैशाख १ गिे आईपग्ु छ ।
१०. सन्
ु दरीजलदे खख सन्
ु दरीघाट सम्म बागमिी

र्क्कनारमा ढल राखखने छ। पछी शाखा नदीमा ढल राखखने छ।

११. बागमिीमा जलिहाि बवृ द्ध गना एमशयाली विकास बैंकले िीन अिा रुपैया सहयोग गदै छ।
१२ .बागमिी िोडाले तनयमन गछा ; हालसम्म भूममगि पानी तनकाल्ने ३०० िटा अनुमाति पत्र तनयमन
गरे को छ।
१३. भक्िपुरको महादे ि खोला, शेषनारायण, चौमुले, दक्षक्षण लमलिपुर र काठमाडौंका स्थानहरुको पानी
उपयोग गरी केही थप पानी वििरण गरे का छौं ।
१४. पछी यस्िा स्थानीय रूपमा उपलब्ि पानी, कााँठको लाधग व्यिस्थापन गरी मेलम्चीको पानी मध्य शहरी क्षेत्रको
लाधग व्यिस्था गररने छ।
१५. स्थानीयहरुबाट समस्या अध्ययनको समयदे खखनै आउने गदा छ ।
१६. ठोस्ने खोलाको दै तनक एक करोड पानी खझक्नेबारे यहााँ उठाइएको प्राविधिक प्रश्नबारे कायारम पतछ
छुट्टै कुरा गरौं।
सधचि, श्री तुलभस भसटौलाज्यू;
१. यस कायारम प्रारस्म्भक हो; हाम्रो सहकाया तनरन्िर हनेछ ।
२. भक्िपरु लाई पक्षपाि (अन्याय) गरे का छै न; सडक विस्िार ि भक्िपरु को अरतनको राजमागाबाटै प्रारम्भ
भएको हो।
३. सडक विस्िारले तनरन्िरिा मलनेछ; अब यािायाि व्यिस्थापन र पार्क्काङ्ग पतन राम्ररी हे ररने छ। त्यस्िै
चोबाटो सुिार गररने छ।
४. कङ्र्क्रि बाटो पीचभन्दा ३ दे खख ४ गुणा महं गो छ; िसथा हामी साििानी पुिक
ा तनणाय गरररहे का छौं।
५. शहरी बाटो असाध्यै जहटल छ; हाम्रो डडजाइन पतन सुिार गनुा पछा ।
६. सडक विस्िारको विरोि गनेहरु को हुन; दलालहरु पतन छन ्।
७. हामी सांसद्यूहरुको सहयोगको अपेक्षा गदा छौं।
८. काठमाडौं उपत्यकालाई नमूना िस्िी शहर भन्न कति उधचि।
९. PPA, PPR, Revision Process मा छ।
१०. तनमााण व्यिसायीको क्षमिा अमभिवृ द्ध।
११. You can‘t start the work with perfection
१२. ठूला-बडाबाट शोषण: पतिा जग्गा हडप्ने Stakeholders छुट्टाउन अनरु ोि।
१३. राजमागा जोड्ने योजना कहााँ छ ?
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१४. शहरको िगीकरण गनुप
ा यो।
सधचि, श्री कृष्णहरी िास्कोटाज्यू;

१. यहााँहरु १५ जनाले बद
ाँु ागत छलफल माभसक रुपमा गयौ भने ४ िषिमा ठूलो योगदान हुनेछ।
ती बाँद
ु ाहरु:क) काठमाडौंको गरु
ु योजना,
ख) काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको क्षमिा अमभिवृ द्ध (गुरूयोजना ियारी र कायाान्ियन) र रास्टिय भूउपयोग नीति २०६९ ले तनदे मशि गरे बमोस्जम हुने।
ग) सािाजतनक जग्गा र पार्क्काङ्ग,
घ) सािाजतनक यािायाि (यािायाि विकास गुरूयोजना ियारी पतछ िदनुरूप काया गने)
ङ) सािाजतनक यािायि सािनको लाधग आरक्षक्षि सडक लेन,
च) जग्गा िगीकरण (रास्टिय भू-उपयोग नीति, २०६९ को ममा र भािना अनुरूप गररने),
छ) काठमाडौं उपत्यकाको जोतनङ्ग,(भौतिक योजान कायाान्ियन गना अपनाईने रणनीति अन्िगाि कायानीतिसंग
आिद्ध गरी सोही अनरू
ु प गतिविधि संचालन गने)
ज) मण्डलाजस्िा १०० स्थानहरुको तनमााण,
झ) रािमा तनमााण काया गने,
ञ) मापदण्डको Revision जरूरी।
ट) बागमिी सभ्यिा जोगाऔं
ठ) Carrying Capacity of Kathmandu Valley Study
ड) Federal Structure Kathmandu Valley को समस्या समािानबाट मात्र हुने।
ढ) मण्डला जस्िै सोह्रखट्ट
ु े लगायि सय ठाउमा तनमााण हुनुपने
२. काठमाडौं उपत्यका खानेपानी मलममटे डको संरचना व्यिस्थापन गनुा पछा ।
३. मेलम्ची आयोजनाको दई
ु मुख्य अङ्गहरु छन ्- सुरुङ्ग र वििरण प्रणाली।
४. चरपथ पहहले चरणको तनमााण २२ महहनामा सम्पन्न हुन्छ बााँकी ५ बषामा सम्पन्न हुन्छ।
५. अि ठे क्का हदाँ दा १० िषाको ममाि सम्भार पतन हदनुपने दे खखन्छ।
६. काठमाडौंका सडकमा कुनै िनाा हड्िाल गना नपाइने गनुापछा ।
७. सडक बत्िी सौया उजााबाट सञ्चामलि हुनु पयो।
८. काठमाडौं उपत्यका पयााप्ि पानी छ।
९. बागमिी कोररडोर मागा २०० मभत्र र्क्क तनमााण गनुप
ा छा ।
१०. काठमाडौं उपत्यकामभत्र बिशाला हुनुहुन्न।
११. का.उ.मा ग्यास बोटमलङ्ग प्लान्ट राख्न हदनह
ु ु न्छ?
१२. पेिोल पम्पहरुको पतन मापदण्ड बनाई उधचि स्थानहरुमा मात्र राख्न हदनप
ु छा ।
१३. उपत्यकाका स्जल्लाहरुमा समानुपातिक विकास वििरण गना तनम्न अनुसार गना सर्क्कन्छ।
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क) सबै मन्त्रालयहरु काठमाडौंमा;
ख) सबै त्रबभागहरु लमलिपुरमा र
ग) सबै अन्यकायालयहरु भक्िपुरमा रहनुपने।
१४. सांसद्युहरुले प्राथममकिा तनिाारण गररहदनोस, हामी काम गने छौं ।
क्जल्ला आयत
ु त, श्री भाईकाजी नतिारीज्य:ू
१

सडक विस्िार कायाको प्रगति वििरण योजना गररएका ५०० र्क्क.मी. मध्ये १६५ र्क्क.मी. सम्पन्न

२

GLD विधि अपनाईयो २०४५ पतछ। दमकलको लाधग ५.६ मी. चौडा सडकको आिश्यकिा र भूकम्प पतछ हुन सक्ने सडक
अिरोि ( भस्त्कएको भिनको तनमााण सामाग्री बाटोमा थुप्री) विचार गरी सडक विस्िार गनप
ुा छा ।
सडक विस्तार आयोजना प्रमुख,(सडक विभाग) श्री श्याम खरे ल:

१

सडक सम्बस्न्ि समस्या जनसंख्या िवृ द्ध र अतिरमणको कारण मसजेको हुन्छ।

२

प्रगति वििरन योजना गररएका १०४ र्क्क.मी. मध्ये ३९ र्क्क.मी. सम्पन्न। सडक विभागले आठ मीटर भन्दा बढी चौडा सडक
विस्िार गदै छ, र, सो भन्दा सााँघुरा सडक स्थानीय तनकायहरूले गदै छ।

आयोजना प्रमुख, (आयोजना कायािन्ियन ननदे शनालय), श्री तेजराज भट्टज्यू:
१

खानेपानी िथा ढल तनकासा सुिार “ पररयोजना कायाान्ियन ईकाइ (PIU)” मेलम्ची पररयोजनाको अंगको रूपमा कायारि छ।

२

१८९३ सन ् मा तनममाि िीरिारा प्रणालीबाट विस्िार भएको प्रणालीका मुख्य समस्याहरू:-

क

परु ानो स्जणा वििरण प्रणाली

ख उिारचढाि भ-ू बनोट
ग

बस्िी विस्िार िथा िवृ द्ध

३

हाल उपत्यकामा खानेपानी आपूतिा गने तनकाय विमभन्न काया अनुसार विभक्ि गररएको छ।

४

Project Implementation Unit (PIU) को पररचय

५

गण
ु स्िर प्रत्याभतू ि योजनाबारे वििेचना

nd
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