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मर्वषयः परमादशे 

  

मनर्वेदक : काठमाडौं मजल्ला, काठमाडौं महानगरपामलका र्वडा नं. १० बानेश्वरमा अर्वमथित रहकेो र्वातार्वरणीय मर्वकास तिा संरक्षण कानून 

मञ् च (EDCLF) को तर्फ बाट र आफ्नो हकमा समेत ऐ. को संथिापक अध्यक्ष ऐ.ऐ. बथने र्वषफ ५० को अमधर्वक्ता पदमबहादरु शे्रष् ठ 

मर्वरूद्ध 

मर्वपक्षी : प्रधानमन्री तिा ममन्रपररषद  को कायाफलय, मसंहदरबारसमते 

  

र्वातार्वरण एउटा थिान र्वा दशेको मार सरोकारको मर्वषय नरही हाल मर्वश् र्वव्यापी चासोको मर्वषय भएको छ । र्वातार्वरण प्रदषूणले एक थिानका 

मामनस मार होइन जनार्वर र मर्वरूर्वा र्वनथपमतसमेतलाई असर पाद ै त्यसको दायरा र्रामकलो हुुँद ै जाने कुरामा दईुमत हुन सक्दनै । 

र्वातार्वरणसम्बन्धी अन्तराफमष्िय महासमन्ध तिा मर्वमभन् न सम्मेलनहरूबाट चासो मदइनुको कारण पमन यही नै हो । त्यसकारण, र्वायुको प्रदषूण 

मनयन्रण हुनुपने । 

(प्रकरण नं.३) 

सडक यातायातका साधनले उत्सजफन गने धरु्वाुँधलुोको र्वमृद्ध तिा मर्वमभन् न आयोजना पररयोजना मनमाफण एर्वं सम्पन् न गदाफ सडक भत्काउने र 

समयमै मनमाफण सम्पन् न नभई सहर धलुाम्य भई जनथर्वाथ्यलाई प्रमतकूल असर पारररहकेो भन् ने मर्वषयमा सम्बमन्धत मनकायले मर्वमभन् न अध्ययन 

र र्वातार्वरण प्रदषूण मनयन्रणको उपायहरू अपनाए तापमन दमैनक जीर्वनयापनका क्रममा सर्वारी साधनहरूले उत्सजफन गरेको धरु्वाुँ धलुो, इुँटा 

भट्टाका मचम्नीहरूबाट मनमथकएका धरु्वाुँ धलुो, खानेपानी तिा ढल मनमाफणका क्रममा भत्काइएका सडक समयमै पनुथिाफपना नगदाफ बढेको 



धलुोसमेतले र्वरपरका र्वातार्वरण असन्तुमलत भई बटुर्वा, सर्वारी साधनका व्यमक्तहरू मार नभई घर पसलमभरसमते रहकेा व्यमक्तहरूलाई पमन 

जीर्वनयापन गनफ कमठन बनाइरहकेो यिािफ हामीले दमैनक जीर्वनमा दखेी भोमगरहकेो त्यलाई भने बरे्वाथता गनफ नसमकन े। 

(प्रकरण नं.७) 

  

मनर्वेदकका तर्फ बाट : मर्वद्वान   र्वररष्ठ अमधर्वक्ताहरू श्री रमर्वनारायण खनाल, प्रा.डा.श्री अम्बरप्रसाद पन्त, डा.श्री सरेुन्र भण्डारी, श्री मर्वजयकान्त 

मैनाली, मर्वद्वान   अमधर्वक्ताहरू श्री पदमबहादरु शे्रष्ठ, श्री श्यामकुमार बथनेत, डा.श्री मदनमणी पोखरेल, श्री राज ुरु्याल, श्री शामन्त खनाल, श्री 

ओमप्रकाश अयाफल, श्री गणशे दाहाल, श्री नरे्वल चौधरी, श्री समुजत भजेुल, श्री भरु्वनप्रसाद र्वाग्ले, श्री कुमार कोइराला, श्री मचरन्जीमर्व भट्टराई, 

श्री सलुोचना मधताल, श्री पे्रमकुमार िोकर, श्री मर्वष्णकुुमार िोकर, श्री षटकोण श्रेष्ठ, श्री आरज ुकाकी, डा. श्री नारायण मघममरे, श्री अच्यतुराज 

बुढािोकी, श्री हररश्चन्र सरु्वेदी, श्री नारायण आचायफ, श्री मदपक दाहाल, श्री जोनी मैनाली, श्री प्रमर्वण सरु्वेदी, श्री हमेकला कटेल, श्री सान्ता 

पन्त, श्री मर्वकाश भट्टराई र अमधर्वक्ता श्री अमभषेक अमधकारी 

मर्वपक्षीका तर्फ बाट : मर्वद्वान   उपन्यायामधर्वक्ता श्री गोपाल लाममछान,े मर्वद्वान र्वररष्ठ अमधर्वक्ताहरू श्री रामप्रसाद भण्डारी र श्री बच्चमुसंह खड का, 

मर्वद्वान  अमधर्वक्ता श्री हरेराम मतर्वारी 

अर्वलमम्बत नमजर : 

ने.का.प.२०७४, अंक ६, मन.नं.९८२९ 

सम्बद्ध कानून : 

  

आदशे 

न्या. दीपकराज जोशी : नेपालको संमर्वधानको धारा ४६ र १३३ बमोमजम दायर हुन आएको प्रथतुत मनर्वेदनको संमक्षप्त त्य एर्वं ठहर यसप्रकार 

छः 

काठमाडौं उपत्यकाको मर्वमभन् न थिानमा भइरहकेो मनमाफणाधीन कायफमा प्रयोग हुने उपकरण, सर्वारी साधन, मेमसन, सार्वफजमनक सडकमा जम् मा 

हुने धलुो र सार्वफजमनक सर्वारी साधन, मनमाफणाधीन आयोजनाले जिाभार्वी प्रयोग गने प्रदषूणयुक्त उत्पादनका सामानबाट मनथकने धरु्वाुँ र 

धलुोबाट हुने र्वाय ुप्रदषूणलाई हार्वाले समजलै एक थिानबाट अको थिानमा उडाएर लैजाुँदा र धरु्वाुँ एकआपसमा मममसुँदा धरु्वाुँमा भएका 

नाइिोजन अक्साइड, काबफन मनोअक्साइड, सल्र्र डाइअक्साइड, नाइिेड सल्रे्ट, एमोमनया, धातुको टुक्रा, काबफन तिा प्लामथटकका टुक्राहरू 

समेत मममसई धलुोमा समार्वशे भएपमछ ठूलो पररमाणमा रहने र भ-ूबनार्वटको कारणले सो धातु कचौरा आकारको उपत्यकाबाट बामहर जान 

नसकी उपत्यकाको हार्वामा धरु्वाुँ धलुोको कणहरूमा मममसन गई समग्र र्वायुमण्डल नै प्रदमूषत भएको छ । 

स-साना कणमध्य े१० मपएम दमेख २.५ मपएम सम्मका धरु्वाुँ धलुोका कणहरू नाक र घाुँटीसम्म पगु् ने जसको कारण कालो खकार आउने र 

नाक टामलने हुन्छ । २.५ मपएम सम्मको धरु्वाुँ धलुोका कणहरू र्ोक्सोमा जाने र सो कारणले मामनसलाई दम, खोकीलगायतका र्ोक्सोमा 

लाग् न ेरोगहरू लाग् न ेगदफछन  । यसरी नै हार्वामा मममसएका ०.५ मपएम भन्दा साना धरु्वाुँ धलुोका कणहरू सोझै रक्त सञ् चारमा मममसई मटुुमा पगु् छ 

र मटुुसम्बन्धी मर्वमभन् न प्रकारका रोगबाट र्वषेनी ९,९४३ मामनसहरूको मतृ्यु र्वायु प्रदषूणको कारण हुने गदफछ भन् ने प्रमतर्वेदन World Health 

Organization (WHO) ले मदएको छ । यसरी नै मर्वश् र्वमा र्वायु प्रदषूणले पाने असर हदेाफ ७२ प्रमतशत मटुु रोग, १४ प्रमतशत दमखोकी, १४ 



प्रमतशत मर्वमभन् न प्रकारको क्यान्सरजथतो भयार्वह रोगका कारण मतृ्यु हुने भनी World Health Organization (WHO) को Updated 

September, २०१६ को प्रमतर्वेदनबाट दमेखन्छ । नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डमर्वपरीत काठमाडौंमा पीएम १० को मारा १२५.५ 

माइक्रोग्राम प्रमतघन ममटरसम्म पगु् ने गरेको छ । यथतै पीएम १५१ माइक्रोग्राम प्रमतघन ममटरसम्म पगु् ने गरेको छ भने पीएम २.५ को मारा र्वायुमा 

४० माइक्रोग्राम प्रमतघन ममटर हुनुपनेमा १२० प्रमतघनममटर नाघेको अर्वथिा मर्वमभन् न मर्वज्ञहरूको पमरकाको लेखबाट दमेखन्छ । यसको 

मनयन्रणमा मर्वपक्षीहरू आजसम्म आफ्नो दामयत्र्व बोध गरी कुनै काम गरेको र्वा गने प्रयाससमेत गरेको अर्वथिा छैन । जसको कारणले 

उपत्यकामभर बथने मामनसहरूको थर्वाथ्य मदन प्रमतमदन गम्भीर असर परी रहकेो छ । 

नेपालको समंर्वधान तिा कानूनले तोकेको संर्वैधामनक तिा कानूनी दामयत्र्व र कानूनमा थपष्ट भएको व्यर्वथिालाई अनदखेा गरी मर्वपक्षीहरूले 

आरू्मा भएको दामयत्र्वलाई परूा नगरेर जनतामा पनफ गएको र्वातार्वरणीय थर्वाथ्यसम्बन्धी क्षमतका सम्बन्धमा र्वातार्वरण संरक्षण गने र र्वाय ु

प्रदषूण मनयन्रण गनुफपने कायफ नगरेर बेखबर भएर बथनु भनेको कानूनको उल्लङ घन भएको प्रथट छ । 

नेपालले मर्वमभन् न समयमा मर्वश् र्व साम ुअनुबमन्धत भएको तिा हथताक्षर गरेका महासमन्धहरूको अन्तराफमष्िय र्वातार्वरणीय प्रचमलत मसद्धान्तहरू 

Principle of Preventive action, Precautionary principle, Polluter-pay principle को मर्वपरीत हुने गरी तिा adequate 

application of environmental technique हरूको प्रयोग नगरी मर्वपक्षीहरूले construction को कायफ गरेको जसको कारणल े

अन्तराफमष्िय र्वातार्वरणीय मलू्य मान्यताको समते उल्लङ घन गरेको प्रथट भएको छ । 

अतः उपयुफक्त आधार प्रमाणहरूबाट मर्वपक्षीहरूको काम कारबाहीले म मनर्वेदकको नेपालको संमर्वधानको धारा ३० को उपधारा (१)(२), 

र्वातार्वरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दर्ा २ र ७ र्ोहोरमैला व्यर्वथिापन ऐन, २०६८ को दर्ा २ को उपदर्ा (छ), (य), (ण), थिानीय थर्वायत्त 

शासन ऐन, २०५५ को दर्ा ९६, नेपाल राजपर खण्ड संख्या १९ भाग ५ मममत २०६९।४।२९ गत ेप्रकामशत र्वायकुो गणुथतरसम्बन्धी रामष्िय 

मापदण्ड, २०६९, नेपाल राजपरको खण्ड ६२ सखं्या २९ मममत २०६९।६।२९ गतकेो र्वातार्वरण, मर्वज्ञान तिा प्रमर्वमध मन्रालयले नेपाल 

सर्वारी प्रदषूण मापदण्ड, २०६९ समतेले प्रदान गरेको नागररकको थर्वच्छ र थर्वथि र्वातार्वरणमा बाुँच् न पाउने सरं्वैधामनक तिा कानूनी हकसमेत 

मर्वपक्षीहरूले हनन  गरेको हुुँदा नेपालको संमर्वधानको धारा १३३(२) र (३) बमोमजम मर्वपक्षीहरूको नाममा तपमसलमा उमल्लमखत मागबमोमजम 

परमादशे तिा उपयकु्त आज्ञा आदशे जारी गररपाऊुँ  । 

काठमाडौं उपत्यकामभर कुनै पमन मनमाफण कायफ गदाफ धलुो धरु्वाुँ मनयन्रण गरेर मार मनमाफण कायफहरूको आयोजना सञ्चालन गनुफ गराउनु भन् ने 

परमादशे जारी गररपाऊुँ  । 

मर्वमभन् न मकमसमको मनमाफण कायफबाट उत्सजफन भएको माटो, र्ोहोरमैला, कायफथिलमा र्वा बाटो तिा सडकमा छोडेको कारणले सडकमा 

अर्वरोध पगु् नुको सािै र्वातार्वरणमा समेत प्रदषूण हुने भएकोले तत्कालै सो र्ोहोरमैला हटाई सडक सदरै्व सर्ा राख् नु भन् ने मर्वपक्षीहरूको नाममा 

परमादशे जारी गररपाऊुँ  । 

सर्वारी साधनले बाटो प्रयोग गने क्रममा बाटोमा जम् मा भएको र्ोहोरमैला सर्वारी साधनबाट मनथकने प्रदमूषत धरु्वाुँमा मममसने भएकोले थर्वच् छ 

र्वातार्वरण कायम नभई दमूषत हुन गएकाले नेपाल सरकारको राजपर जारी गरेको र्वायुको गणुथतरसम्बन्धी रामष्िय मापदण्ड, २०६९ र नेपाल 

सर्वारी प्रदषूण मापदण्ड, २०६९ अनुसार र्वातार्वरण संरक्षणको कायफ गनुफ गराउनु भन् ने मर्वपक्षीहरूको नाममा परमादशे जारी गररपाऊुँ  । 

अन्तररम आदशे माग सम्बन्धमा १ नं. दमेख १८ नं. सम्मका मर्वपक्षीहरूले काठमाडौं उपत्यकार्वासी नागररकहरूलाई प्रचमलत ऐन, कानून तिा 

नेपालको समंर्वधानको धारा ३० को उपधारा १, २ र ३ बमोमजम प्रत्यके नागररक थर्वच् छ र थर्वथि र्वातार्वरणमा बाुँच् न पाउने अमधकारलाई 

तत्कालै संरक्षण गनफ हाल मनमाफण भइरहकेो आयोजनालाई मर्वपक्षीहरूले अनुगमन नगने र्वा काठमाडौं उपत्यकामा भइरहकेो मर्वमभन् न 

मनमाफणकायफबाट अत्यमधक रूपमा मनथकने धलुो धरु्वाुँका कण हार्वामा नमममसने उमचत र्वातार्वरण तयार गरी मनमाफण कायफबाट र्वायु प्रदषूणमा 

हुने असर रोक् न ेकाम अमर्वलम्ब गनुफ गराउनु भनी मर्वपक्षी १ नं. दमेख १८ नं. समतेको नाममा यो ररट मनर्वेदनको अमन्तम टुङ गो नलागसेम्म 

सर्वोच् च अदालत मनयमार्वली, २०४९ को मनयम ४१ बमोमजम मर्वपक्षीहरूको नाममा अन्तररम आदशेसमेत जारी गररपाउुँ भन् ने मनर्वेदनपर । 



यसमा के कसो भएको हो, मनर्वेदकको मागबमोमजम आदशे मकन जारी हुने नपने हो, मनर्वेदन मागबमोमजमको आदशे जारी हुनु नपने कुनै कारण 

भए यो आदशे प्राप् त भएका मममतले बाटाका म्यादबाहके १५ मदनमभर मर्वपक्षी नं. १ दमेख १८ सम्मका हकमा आरै्ुँ र्वा आफ्नो प्रमतमनमधमार्फ त 

र अन्यका हकमा महान्यायामधर्वक्ताको कायाफलयमार्फ त मलमखत जर्वार् पठाउनु भनी ररट मनर्वेदनको एकप्रमत नक् कल साि ै राखी 

मर्वपक्षीहरूलाई सचूना पठाई मलमखत जर्वार् आएपमछ र्वा अर्वमध नाघेपमछ मनयमानुसार पेस गनूफ । 

अन्तररम आदशे माग गरेको मर्वषयमा हदेाफ, काठमाडौं उपत्यकामा र्वायु प्रदषूणको कारण जनथर्वाथ्य गम्भीर असर परेको मर्वषय चासो र 

सरोकार बनाई प्रथतुत ररट मनर्वेदन दताफ गरेको  

दमेखन्छ । काठमाडौं उपत्यकामभर हाल मेलम्ची खानेपानीको पाइप लाइन राख् ने, ढल मर्वथतार मनमाफण सधुार तिा सडक मर्वथतारको कायफ 

एकैसाि भइरहकेो र यी कारणबाट प्रदषूणको मथिमत सरकारद्वारा मनधाफररत भई मममत २०६९।४।२९ को राजपरमा प्रकामशत र्वायुको 

गणुथतरसम्बन्धी मापदण्डभन्दा कैयौं गणुा बढी हुन गई भयार्वहपणूफ मथिमत रहकेो पाइन्छ । यसको अलार्वा र्ोहोर मैलाको उमचत व्यर्वथिापन 

हुन नसक्दा जन-थर्वाथ्यमा गम्भीर असर पनफ गई थर्वच् छ र्वातार्वरणमा बाुँच्न पाउने नेपालको संमर्वधानको धारा १६ को उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त 

हकमा गम्भीर असर परेको कुरालाई दृमष् टगत गदाफ यथतो मथिमत तत्काल रोक् नु आर्वश् यक दमेखन्छ । 

तसिफ, नागररक र सर्वारीको आगमन बढी हुने मलू सडकहरू र सर्वारीको अत्यामधक चाप भई धलुो उड ने अन्य क्षेरहरू जहाुँ जहाुँ ढल र्वा 

सडक मर्वथतार भई मपच गनफ बाुँकी रहकेो अर्वथिा छ त्यहाुँ पीच गने कायफ तदारूकतापरू्वफक सम्पन् न गनफ सो कायफ सम्पन् न नभएसम्म कम्तीमा 

पमन मदनको एकपटक मपच सडक भत्काइएको र्वा मपच जीणफ भएको कारण धलुो उडेको सडकमा पानी हाली धलुो नउड ने व्यर्वथिा गनुफ । 

खानेपानीको पाइप मबच्छयाउन,े ढल मर्वथतार सधुार र सडक मर्वथतार सधुार कायफबीच उमचत समन्र्वय हुने गरी कायफहरू गनुफ यी कायफहरूको 

कारण समृजत र्ोहोर मैला माटोसमहतका मनमाफण सामग्रीको तत्काल व्यर्वथिापन गनुफ भनी सो कायफ गने प्रािममक दामयत्र्व भएका काठमाडौं 

उपत्यका खानेपानी मलममटेड, मेलम्ची खानेपानी मर्वकास समममत, खानपेानी तिा ढल मनकास मर्वभाग, सडक मर्वभाग, र्वातार्वरण मर्वभाग, 

काठमाडौं उपत्यका मर्वकास प्रामधकरण, र्ोहोरमैला व्यर्वथिापन प्रामर्वमधक सहयोग केन्र, काठमाडौं महानगरपामलका, लमलतपरु 

उपमहानगरपामलका, भक्तपरु नगरपामलकाका नाउुँमा र उमल्लमखत कायफ तुरून्त सम्पन् न गने गराउने सन्दभफमा आइपने व्यर्वधान रु्काउने, स्रोत 

साधन जटुाउने एर्वं अनुगमन र मनरीक्षण गने गराउनेतर्फ  तत्काल कायफ गनुफ भनी अन्य मर्वपक्षीहरूका नाउुँमा सर्वोच् च अदालत मनयमार्वली, 

२०४९ को मनयम ४१(१) बमोमजम अन्तररम आदशे जारी गररमदएको छ । सािै प्रथतुत मर्वषय जनथर्वाथ्यसुँग गम्भीर रूपमा जोमडएको हुुँदा 

मलमखत जर्वार् पसे गदाफ आदशेबमोमजमको कायफ सम्पन् न गने सन्दभफमा भएको प्रगमत मर्वर्वरणसमेत पेस गनूफ । यो मर्वषयको मछटो टुङ गो लाग् नुपन े

दमेखुँदा सर्वोच् च अदालत मनयमार्वली, २०४९ को मनयम ६३(३) बमोमजम अग्रामधकारसमते प्रदान गररमदएको छ । आदशेको जानकारी 

मर्वपक्षीहरूलाई मदनु भनी यस अदालतबाट मममत २०७३।१०।१७ मा भएको 

आदशे । 

थर्वच् छ खानेपानी तिा सरसर्ाइको हकलाई मौमलक हकको रूपमा थिामपत गनफ यस मन्रालय तिा मातहत मनकायबाट आयोजना सञ्चालन 

गदाफ र्वातार्वरण सन्तुलनमा ध्यान मदने गरेको, उपत्यकामा खानेपानीको पाइपलाइन मर्वथतार गदाफ र्वातार्वरण संरक्षण ऐन, २०५३ ले गरेको 

व्यर्वथिाबमोमजम यो आयोजना "ख" शे्रणीमा पने भएकाले प्रारमम्भक र्वातार्वरणीय परीक्षण गरी प्रमतकूल र्वातार्वरणीय प्रभार्व कम गनफ 

अर्वलम्बन गनुफ पने मर्वमभन् न उपायहरूसमहत र्वातार्वरणीय व्यर्वथिापन योजना तयार गरी लाग ूगरेको आयोजनामा एमसयाली मर्वकास बैंकको 

सरुक्षा उपाय (सरे्गाडफ) नीमत, २००९ समेत पालना गररएको छ ।  

पाइपलाइन मर्वथतारको लामग सडक खन्दा तरुून्तै पाइप मर्वच्छयाई सो थिान परुी पानी छकफ ने गरेको तिा त्यहाुँबाट मनथकने माटो, बालुर्वा छोप् ने 

गरेको, मनमाफण कायफ समकनासाि जमत सक्दो चाुँडो सडक पनुः थिापना र कालोपरे गने गररएको छ । र्वातार्वरणमा नकारात्मक प्रभार्व पाने 

कायफ भए नभएको हनेफ मनयममत रूपमा ए.मड.मर्व. सुँगको सहकायफमा अनुगमन भई मलष्ट र्ाराम भने कायफ गरेको सो नपाइएमा तरुून्त सो कायफ 

गनफ लगाउने गरेको छ । 



ररट मनर्वेदकले भनेजथतो काठमाडौं उपत्यकाको बनोट एउटा कचौरा आकारको रहकेो  

छ । यहाुँ जनसंख्याको चाप अत्यमधक मारामा बढेको छ । यहाुँको भ-ूबनोटलाई हदेाफ कुनै प्रदषूण भइसकेपमछ समजलै थर्वच्छ र्वातार्वरण कायम 

हुन कमठन पदफछ । काठमाडौं उपत्यकामा अत्यमधक प्रदषूण भयो भन् ने मर्वषय मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लामग पाइप लाइन मर्वथतार 

हुनुभन्दा अगामडदमेख नै उठान भएका मिए । हाल खानेपानीका लामग मर्वथतार भएका पाइप लाइनका लामग खमनएका सडकहरू सानो आकारमा 

रहकेा छन  । पाइप मबच्छयाउने सािसािै त्यसलाई तुरून्तै परुी र्वातार्वरण सरुक्षा प्रणाली अर्वलम्बन गररएको छ । यसको लामग सामामजक 

पररचालक र्वातार्वरणसुँग सम्बमन्धत मर्वज्ञहरूसुँग छलर्ल र सझुार्वलाई ग्रहण गररने गरेको छ । मर्वगतको महाभकूम्पको कारणबाट क्षमतग्रथत 

सार्वफजमनक तिा मनजी भर्वनहरू पनुमनफमाफण तिा नयाुँ मनमाफण गनुफ परेको, इुँट्टा कारखानाहरू, क्रसर उद्योगहरूसमते सहर केमन्रत रहकेो, 

काठमाडौं उपत्यकामभर ठूला तिा साना सडकहरू मनमाफण भइरहकेा हुुँदा त्यसबाट धरु्वाुँ धलुो उत्सगफ भई र्वायु प्रदषूण हुन सक्ने तिा सर्वारी 

साधनहरूबाट धरु्वाुँ मनथकी प्रदषूण भएको भए सो मनयन्रण गने मनकाय छुटै्ट भएकाले त्यथता मर्वषयमा यस मन्रालयलाई मर्वपक्षी बनाई रहनु 

औमचत्यपणूफ नहुुँदा ररट मनर्वेदन बदर भागी छ । 

काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी सधुार गनफ मेलम्ची खानेपानी उप-आयोजना २ (आयोजना कायाफन्र्वयन मनदशेनालय) बाट सोसम्बन्धी कायफ 

भएको पाइपलाइन मबच्छयाउुँदा खमनएका सडकहरू पनुः थिापना गनफ तिा कालोपरे गने कायफ सडक मर्वभागबाट हुने त्यसको लामग आर्वश् यक 

बजेटसमेत खानेपानी मन्रालयले सडक मर्वभागलाई अमख्तयारी मदने गरी मममत २०७३।३।६ मा सडक मर्वभाग र आयोजना कायाफन्र्वयन 

मनदशेनालयबीच सडकहरूमा खानपेानी पाइपलाइन मबच् छयाइएपश् चात  सडक पनुथिाफपना गनेसम्बन्धी सम्झौतासमते सम्पन् न भएको हुुँदा यस 

मन्रालयलाई मर्वपक्षी बनाई रहन नपने हुुँदा ररट मनर्वेदन खारेज भागी हुुँदा खारेज गररपाउुँ भनी खानेपानी तिा सरसर्ाइ मन्रालयले पेस गरेको 

मलमखत जर्वार् । 

थर्वच् छ बाुँच् न पाउने हकको समुनमश् चतताको लामग र्वातार्वरण संरक्षण मनयमार्वली, २०५४ बमोमजम जनसखं्या तिा र्वातार्वरण मन्रालय र्वायकुो 

गणुथतरसम्बन्धी रामष्िय मापदण्ड, २०६० तोकी लाग ूगराउुँद ैआएको र मर्वभागबाट अनुगमन गदाफ कसैले उक्त मापदण्डमर्वपरीत कायफ गरेको 

पाइएमा मर्वद्यमान ऐन मनयमार्वलीअनुसार कारबाही गनफ मर्वभागले मसर्ाररस गद ैआएको हुुँदा मनर्वेदकको मजमकरअनुसार र्वायु प्रदषूणको 

सम्बन्धमा मर्वभागले कुनै काम कारबाही नगरी बसकेो भन् ने मजमकर आधारहीन छ । 

काठमाडौं उपत्यकामा हाल बमढरहकेो धरु्वाुँ धलुोको समथया समाधानको मनममत्त सरोकारर्वाला मनकायहरूबीच छलर्ल गरी अन्तर मनकायगत 

समन्र्वय एर्वं सहकायफमा प्रदषूण न्यनूीकरणका प्रयासलाई मतव्रता मदने उदे्दश्य राखी मर्वभागले मममत २०७३ साल माघ १० गते छलर्ल 

कायफक्रमको आयोजना गररएको मियो । उक्त छलर्लमा र्वायु प्रदषूण मनयन्रण सम्बन्धमा मर्वमभन् न पाुँचर्वटा मनणफयहरू गररएको मियो । मर्वभागल े

उक्त मनणफयहरूको छायाुँप्रमतसमहत सम्बमन्धत मनकायहरूमा पराचार गररसकेको छ भने सोही मनणफयअनुसार सडक मर्वभागलाई उक्त 

मर्वभागअन्तगफत रहकेो सडक आयोजनाहरू (मर्वशेषतः काठमाडौं उपत्यकामा रहकेो आयोजनाहरू) को र घरेलु तिा साना उद्योग मर्वभागलाई 

काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन हुने गरी मर्वभागमा दताफ भएका उद्योगहरूको प्रारमम्भक र्वातार्वरणीय प्रभार्व मलू्याङ कन र र्वातार्वरणीय प्रभार्व 

मलू्याङ कन प्रमतर्वेदन यस मर्वभागलाई उपलब्ध गराउन अनुरोध गरी पठाइएको र उक्त मर्वभागहरूबाट थर्वीकृत प्रमतर्वेदन प्राप् त भएपमछ 

आयोजनाहरूले थर्वीकृत प्रमतर्वेदनअनुसार मनमाफण कायफ सञ्चालन गरेको छ र्वा छैन अनुगमन गरी थर्वीकृत र्वातार्वरणीय अध्ययनमा उमल्लमखत 

सतफहरूको पालना नभएको पाइएमा पालना गनफ लगाउने र पालन गनफ नचाहमेा प्रचमलत र्वातार्वरण ऐनअनुसारको कारबाही गनफ प्रमक्रया अगामड 

बढाइने नै हुुँदा हाललाई मागअनुसार ररट जारी हुनुपने होइन । 

काठमाडौं उपत्यकामा बढ द ैगएको धलुो र धरु्वाुँको कारणले र्वायु प्रदषूण अत्यमधक मारामा बढ द ैगएको सन्दभफमा रामष्िय योजना आयोगको 

मममत २०७३।१०।५ को मनणफयानुसार मर्वभागका महामनदशेकज्यूको सयंोजकत्र्वमा एक कायफदलको गठन भएकोमा उक्त कायफदलले यस 

मर्वषयमा व्यापक छलर्ल गरी काठमाडौं उपत्यकाको र्वायु प्रदषूण मनयन्रण कायफयोजना पेस गररसकेको  

छ । त्यसैगरी काठमाडौं उपत्यकाको र्वाय ुप्रदषूणमा प्रमखु भमूमका खेल्ने सर्वारी साधनले फ्याुँक्ने धरु्वाुँ रहकेो र यस धरु्वाुँलाई कम गनफ तिा 

हाल प्रचलनमा ल्याएको हररयो मथटकर प्रणाली प्रभार्वकारी नभएको सन्दभफमा प्रामर्वमधक र कानूनी जमटलता पमहचान गरी प्रमतर्वेदन पेस गनफ 



रामष्िय योजना आयोगको मममत २०७३।१०।२६ गतेको परानुसार यस मर्वभागका महामनदशेकको सयंोजकत्र्वमा गमठत समममतले यस मर्वषयमा 

रहकेो प्रामर्वमधक र कानूनी जमटलताहरू पमहचान गरी सोको समाधान गनफ सझुार्वहरू पेस गरेकोले उक्त सझुार्वहरूलाई कायाफन्र्वयन गरी 

उपत्यकाको प्रदषूण मनयन्रणको लामग यस मर्वभागबाट आर्वश्यक कायफ गररने नै हुुँदा मागबमोमजम आदशे जारी हुनुपने होइन । 

मर्वभागले समय समयमा मर्वमभन् न सडक मर्वथतार आयोजनाहरूको अनुगमन मनरीक्षण गरी सम्बमन्धत मनकायहरूलाई प्रदषूण मनयन्रणको लामग 

सचते गराउुँद ैआएको छ । यसै मसलमसलामा २०७३ साल माघ ११ र १२ गते कलंकी नागढंुगा सडक खण्डको थिलगत अनुगमन मनरीक्षण 

गरी सोको प्रमतर्वेदन आर्वश् यक कारबाहीको लामग जनसंख्या तिा र्वातार्वरण मन्रालयमा पेस गररसकेकोले यस सम्बन्धमा मन्रालयबाट प्राप् त 

हुने मनदशेनअनुसारको कायफ मर्वभागबाट यिाशीघ्र सम्पन् न गररने नै हुुँदा हाललाई ररट खारेज गररपाऊुँ  । 

मर्वभागबाट काठमाडौं उपत्यकामा र्वायु गणुथतरको यिािफ त्याङ क प्राप् त गने र सर्वफसाधारणलाई ससुमूचत गने उदे्दश्यले हाल काठमाडौं 

उपत्यका र बामहर धमुलखेल क्षेर गरी ३ र्वटा र्वायु गणुथतर मापन केन्र थिापना गरी सञ्चालनमा ल्याई समकएको छ । उक्त मापन केन्रबाट 

प्रदान गररने जानकारी सर्वफसाधारणले www.pollution.gov.np बाट प्राप् त गनफ सक्ने व्यर्वथिा ममलाइएकोले सर्वफसाधारणले हरेक समयको 

र्वायु प्रदषूणको अर्वथिा एर्वं त्याङ क समजलै प्राप् त गनफ सक्ने र मर्वभागले समेत यसैको आधारमा र्वायु प्रदषूणको न्यूनीकरणको उपायहरू 

अपनाउनको लामग आर्वश् यक व्यर्वथिा गद ैआएकोले मनर्वेदन मजमकर आधारहीन छ तसिफ प्रथतुत ररट मनर्वेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध 

गदफछु भनी र्वातार्वरण मर्वभागबाट पेस भएको मलमखत जर्वार् । 

मर्वपक्षी ररट मनर्वेदकले काठमाडौं उपत्यकामा र्वायु प्रदषूणको कारण जनथर्वाथ्यमा गम्भीर असर परेको मर्वषय चासो र सरोकार बनाई भएका 

मजमकरहरूप्रमत यस मन्रालय गम्भीर एर्वं सदरै्व सचेत रहकेो  

छ । नेपाल सरकार कायफमर्वभाजन मनयमार्वलीले यस मन्रालयलाई सहरी क्षेरको मर्वकासको लामग नीमत मनमाफणलगायत महत्त्र्वपणूफ मजम्मरे्वारी 

प्रदान गरेको  

छ । उक्त मजम्मरे्वारी परूा गनफ यस मन्रालयबाट अन्य मर्वमभन् न मनकायहरूसुँग समन्र्वय गरी समग्र सहरी क्षेरको मर्वकास, सहरी परू्वाफधार मर्वकास 

र सहरी सनु्दरतालगायतका मर्वषयमा मर्वमभन् न नीमतगत व्यर्वथिा गरी सोबमोमजम मर्वमभन् न कायफक्रमहरूसमेत सञ् चालन गरी रहकेो व्यर्वथिा 

सम्मामनत अदालतसमक्ष अर्वगत गराउुँदछु । ररट मनर्वेदकले उल्लेख गनुफ भएका मर्वषयहरूलाई पमन यस मन्रालयले गम्भीर रूपमा मलएको र 

सरोकारर्वाला अन्य मनकायहरूसुँग समन्र्वय गरी उपत्यकाको र्वातार्वरण संरक्षण गने कायफमा मनरन्तर रूपमा लामग रहकेो हुुँदा यस मन्रालयलाई 

मर्वपक्षी बनाई दायर गररएको प्रथततु ररट मनर्वेदन खारेज भागी छ, खारेज गररपाउुँ भनी सहरी मर्वकास मन्रालयको तर्फ बाट ऐ. का समचर्व 

दीपेन्रनाि शमाफले पसे गरेको मलमखत जर्वार् ।  

मेलम्ची खानेपानी मर्वकास समममत ऐन, २०१३ बमोमजम गमठत समममत हो । यस मर्वकास समममतको मखु्य कायफ भनेको मसन्धपुाल्चोक मजल्लामा 

अर्वमथित रहकेो मेलम्ची खोलाबाट २६.५ मक.मम. सरुूङ तिा हडेर्वकफ को मनमाफण गरी सो सरुूङबाट पानी पिान्तरण गरी सनु्दरीजलसम्म 

ल्याउने रहकेो छ । गोकणफ नगरपामलकामा अर्वमथित रहकेो सनु्दरीजलमा पानी प्रशोधन केन्रको मनमाफण गरी मेलम्ची खोलाबाट पिान्तरण 

गरी ल्याएको पानीलाई प्रशोधन गनसेम्मको कायफ यस समममतको रहकेो छ । काठमाडौं उपत्यकामा हाल भइरहकेो पाइपलाइन मबच्छयाउन े

कायफ यस समममतअन्तगफत नरहकेो हुुँदा उक्त कायफबाट भएको र्वातार्वरण प्रदषूणलगायत ररट मनर्वेदकले मलनुभएको दाबी यस कायाफलयको 

दामयत्र्वमभर नपने बेहोरा अनुरोध छ भनी मेलम्ची खानेपानी मर्वकास समममतको तर्फ बाट अमख्तयारप्राप्त धनश्याम भट्टराईले पेस गरेको मलमखत 

जर्वार् । 

ररट मनर्वेदकले उल्लेख गरेको धरु्वाुँ धलुो उत्पादन गने, पाइप मबच्छ  याउन,े सडक ममफत गनेलगायतको र्वातार्वरण प्रदमूषत हुनेलगायतका कायफ 

यस मन्रालयले गरे गराएको छैन । प्रत्येक नागररकले सर्ा, थर्वच्छ र्वातार्वरणमा थर्वथि भई आफ्नो जीर्वनयापन गनफ पाउनुपछफ भन् ने यस 

मन्रालयको मान्यता रही आएको छ । तसिफ यस मन्रालयको कुनै काम कारबाहीले र्वातार्वरण संरक्षण ऐन, २०५३ तिा नेपालको संमर्वधानको 

धारा ३० को उल्लङ घन गरेको छैन । यस मन्रालय सबै नागररकको थर्वाथ्यप्रमत सजग तिा सरं्वेदनशील हुनुका सािै मानर्व थर्वाथ्यमा 



प्रमतकूल असर पने कायफको मर्वरूद्धमा र सकारात्मक प्रभार्व पने कायफको पक्षमा रहकेो पररपे्रक्ष्यमा यस मन्रालयको नाउुँमा कुनै आदशे जारी 

गनुफपने र्वथतमुनष्ठ आधार र कारण मनर्वेदकले उल्लेख गनफ नसकेकोले मनर्वेदन खारेज भागी छ । खारेज गररपाउुँ भनी थर्वाथ्य मन्रालयले पसे 

गरेको मलमखत जर्वार् । 

मनर्वेदकले व्यर्वथिामपका ससंद  , र्वातार्वरण संरक्षण समममतलाई मर्वपक्षी बनाउनुपने र्वथतुमनष्ठ आधार र कारण खलुाउन सक्नुभएको छैन । मर्वपक्षी 

ररट मनर्वेदकले व्यर्वथिामपका ससंद  को र्वातर्वरण समममतको के-कथतो काम कारबाहीबाट काठमाडौंर्वासीको संमर्वधान प्रदत्त र्वातार्वरणसम्बन्धी 

मौमलक हक तिा कानूनी हकबाट र्वमञ् चत गराएको भन् न ेकुनै पमन त्य र कारण खलुाउन सक्नुभएको छैन । यसैले मबना आधार र कारण 

मर्वपक्षी बनाई दायर गरेको ररट मनर्वदेन खारेज योग्य छ । र्वातार्वरण संरक्षण समममत कायफकारी मनकाय नभई मन्रालय, मर्वभागअन्तगफतका 

मनकायको नीमत तिा कायफक्रम, स्रोत पररचालन, व्यर्वथिापन र अन्य यथतै मनकायको मलू्याङ कन गरी सम्बमन्धत मनकायलाई आर्वश्यक 

मनदशेन मदनेलगायतका कायफ गने अमधकार भएको समममत हो । समममतले आरै्ुँ कुनै पमन नीमतगत मनणफय तिा कायफ गदनै, सरकारले गरेका 

काम कारबाहीको सम्बन्धमा समममत आरै्ुँले मनरीक्षण गरेर र्वा अन्य कुनै स्रोतबाट जानकारी भएसम्म समममतका मर्वमभन् न बैठकहरूबाट 

सरकारलाई आर्वश्यक सझुार्व र मनदशेन समममतले मदने गरेको नै छ । अत: प्रथतुत मर्वषयमा व्यर्वथिामपका ससंद  , र्वातार्वरण संरक्षण समममतलाई 

मर्वपक्षी बनाउनुपने कुनै आधार र कारण नभएको हुुँदा उक्त ररट मनर्वेदन खारेज गररपाउुँ भनी व्यर्वथिामपका संसद   र्वातार्वरण संरक्षण समममतले 

यस अदालतमा पसे गरेको मलमखत जर्वार् । 

सर्वफप्रिम यस मन्रालयको के कुन काम कारबाहीबाट मनर्वेदकलाई संमर्वधान प्रदत्त हक अमधकारमा आघात पगु्न गएको हो सो कुरा मनर्वेदकले 

मनर्वेदनमा थपष्ट गनफ नसकेको हुुँदा यस मन्रालयलाई मर्वपक्षी बनाई दायर भएको ररट मनर्वेदन खारेज गररपाऊुँ  । काठमाडौं उपत्यकामा मदन 

प्रमतमदन बढ दो र्वायु प्रदषूणप्रमत मन्रालय मनकै सरं्वेदनशील रहकेो र यस समथयाको मनराकरणको लामग आफ्नो मातहतका मनकायहरूलाई 

पररचालन गरी आफ्नो स्रोत, साधन र क्षमताले भ्याएसम्म प्रयत् न रहकेो जानकारी गराउन चाहन्छु । थर्वच्छ बाुँच्न पाउने हकको समुनमश्चतताको 

लामग र्वातार्वरण संरक्षण मनयमार्वली, २०५४ बमोमजम मन्रालयले र्वायुको गणुथतरसम्बन्धी रामष्िय मापदण्ड, २०६० तोकी लाग ूगराउुँद ै

आएको र मन्रालयअन्तगफतको मर्वभागबाट अनुगमन गदाफ कसैले उक्त मापदण्डमर्वपरीत कायफ गरेको पाइएमा मर्वद्यमान ऐन, मनयमार्वलीअनुसार 

कारबाही गनफ मर्वभागले मसर्ाररस गरेअनुसार सजाय गद ैआएको हुुँदा काठमाडौं उपत्यकामा बढ द ैगएको धलुो र धरु्वाुँको कारणले र्वायु प्रदषूण 

अत्यमधक मारामा बढ द ै गएको सन्दभफमा रामष्िय योजना आयोगको मममत २०७३।१०।०५ को मनणफयानुसार र्वातार्वरण मर्वभागका 

महामनदशेकको संयोजकत्र्वमा एक कायफदलको गठन भएकोमा उक्त कायफदलले यस मर्वषयमा व्यापक छलर्ल गरी काठमाडौं उपत्यकाको 

र्वायु प्रदषूण मनयन्रण कायफयोजना पेस गररसकेको छ । त्यसैगरी काठमाडौं उपत्यकाको र्वायु प्रदषूणमा प्रमखु भमूमका खेल्ने सर्वारी साधनले 

फ्याुँक्ने धरु्वाुँ रहकेो र यस धरु्वाुँलाई कम गनफ तिा हाल प्रचलनमा ल्याइएका हररयो मथटकर प्रणाली प्रभार्वकारी नभएको सन्दभफमा प्रामर्वमधक र 

कानूनी जमटलता पमहचान गरी प्रमतर्वदेन पेस गनफ रामष्िय योजना आयोगको मममत २०७३।१०।२६ गतकेो परानुसार मर्वभागका महामनदशेकको 

संयोजकत्र्वमा गमठत समममतले सझुार्वहरू पेस गरेकोले उक्त सझुार्वहरूलाई कायाफन्र्वयन गरी उपत्यकाको प्रदषूण मनयन्रणको लामग यस 

मन्रालय र अन्तगफतका मनकायहरूबाट आर्वश्यक कायफ गररने नै हुुँदा मागबमोमजम आदशे जारी हुनुपने होइन । यस मन्रालयअन्तगफतको 

र्वातार्वरण मर्वभागबाट समय समयमा मर्वमभन् न सडक मर्वथतार आयोजनाहरूको अनुगमन मनरीक्षण गरी सम्बमन्धत मनकायहरूलाई प्रदषूण 

मनयन्रणको लामग सचेत गराउुँद ैआएको छ । यसै मसलमसलामा कलंकी नागढंुगा र चाबमहल गौशाला सडक खण्डको थिलगत अनुगमन 

मनरीक्षण गरी सोको प्रमतर्वेदन आर्वश्यक कारबाहीको लामग मन्रालयमा पेस गररसकेकोले सो प्रमतर्वेदनमा उमल्लमखत सझुार्व कायाफन्र्वयन 

गराउन सम्बमन्धत मनकायलाई मन्रालयबाट आर्वश्यक पहल गररने नै हुुँदा हाललाई ररट खारेज गररपाऊुँ  । 

काठमाडौं उपत्यकामा र्वायु गणुथतरको यिािफ त्याङ क प्राप्त गने र सर्वफसाधारणलाई ससुमूचत गराउने उदे्दश्यले हाल काठमाडौं उपत्यकाको 

पलु्चोक क्षेर, रत् नपाकफ  क्षेर र उपत्यकाबामहर धमुलखेल क्षेर गरी ३ र्वटा र्वाय ुगणुथतर मापन केन्र थिापना गरी सञ्चालनमा ल्याइसमकएको 

छ । उक्त मापन केन्रबाट प्रदान गररने जानकारी सर्वफसाधारणले www.pollution.gov.np बाट प्राप्त गनफसक्न े व्यर्वथिा ममलाइएकोले 

सर्वफसाधारणल ेहरेक समयको र्वायु प्रदषूणको अर्वथिा एर्व ंत्याङ क समजलै प्राप्त गनफ सक्ने र र्वातार्वरण मर्वभागले समेत यसैको आधारमा र्वाय ु

प्रदषूणको न्यूनीकरणको उपायहरू अपनाउनको लामग आर्वश्यक व्यर्वथिा गद ैआएकोले मनर्वेदन मजमकर आधारहीन छ खारेज गररपाऊुँ  । 



र्वातार्वरण संरक्षणसम्बन्धी मर्वषयमा नेपाल सरकारलाई नीमतगत मागफदशफन र राय सल्लाह मदन र्वातार्वरण संरक्षण क्षेरमा मर्वज्ञता हामसल गरेका 

व्यमक्तहरूलाई र्वातार्वरण संरक्षण पररषद  को सदथयमा मनोनयन गरी र्वातार्वरण पररषद को गठन गररसमकएको हुुँदा यस कायफबाट समेत र्वातारण 

संरक्षणमा टेर्वा पगु्न जाने बेहोरा सम्मामनत अदालतमा मनर्वेदन गदफछु भनी जनसंख्या तिा र्वातार्वरण मन्रालयले पेस गरेको मलमखत जर्वार् । 

र्ोहोर मैला व्यर्वथिापन ऐन, २०६८ को दर्ा २८ ले यस केन्रको काम कतफव्य र अमधकार बारेमा प्रथट रूपमा व्यर्वथिा गरेको छ । केन्रको 

काम कतफव्य नगरपामलकाहरूलाई र्ोहोरमैला व्यर्वथिापनमा प्रामर्वमधक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रमर्वमधको आयात मर्वथतार तिा प्रचारप्रसार 

गने र्ोहोरमैला व्यर्वथिापनसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गने गराउने हामनकारक थर्वाथ्य संथिाजन्य रासायमनक र्ोहोरमैलाको 

व्यर्वथिापनका लामग सम्बमन्धत मनकायको ध्यानाकषफण गराउने, र्ोहोरमैलाको प्रकृमतको आधारमा त्यसको उत्पादन र न्यूनीकरण गने 

तररकाको पमहचान तिा मर्वकास गरी अर्वलम्बन गनफ प्रोत्साहन गने, र्ोहोरमैला व्यर्वथिापनको प्रामर्वमधक पक्षको अनुगमन तिा मलू्याङ कन 

गरी सोमा गनुफपने सधुारका सम्बन्धमा थिानीय मनकायलाई सझुार्व मदनेलगायत काम कतफव्यहरू तोमकएबाट केन्र र्ोहोरमैला व्यर्वथिापनमा 

प्रत्यक्ष कायाफन्र्वयन गनेभन्दा बढी सहयोग र समन्र्वय गने मनकाय भएको प्रथट हुन्छ । सोहीबमोमजम नै यस केन्रले र्ोहोरमैला 

व्यर्वथिापनसम्बन्धी कायफ गरररहकेो बेहोरा अनुरोध छ । नगरपामलकाहरूको अनुरोधबमोमजम केन्रले र्ोहोरमैला व्यर्वथिापनका मर्वमर्वध 

पक्षमा प्रामर्वमधक सहयोग उपलब्ध गराइरहकेो छ भने बेलाबेलामा नगरपामलकाको र्ोहोरमैला व्यर्वथिापनको प्रामर्वमधक पक्षमा अनुगमन गरी 

सधुार गनुफपने आर्वश्यक मर्वषयमा सझुार्वसमेत उपलब्ध गराइरहकेो बेहोरा अनुरोध छ । अत: र्ोहोरमैला व्यर्वथिापन ऐन, २०६८ ले मनमदफष्ट 

गरेका काम कतफव्य यस केन्रले मनर्वाफह गरररहकेो आर्वश्यकता र अनुरोधबमोमजम नगरपामलकाहरूलाई र्ोहोरमैला व्यर्वथिापनमा प्रामर्वमधक 

सहयोग उपलब्ध गराइरहकेो केन्रले नगरपामलकाहरूको आर्वश्यकता र मागबमोमजम सहयोग र समन्र्वय गरी कायफ गरररहकेोले केन्रको नाममा 

परमादशे जारी हुनुपने अर्वथिा नरहकेो बेहोरा अनुरोध छ । अत: मामि उमल्लमखत त्यहरूको आधारबाट यस केन्रको नाममा परमादशेको 

आदशे जारी गनुफ पने बेहोरा प्रथट नभएकोले मर्वपक्षीले मलएको मनर्वेदन दाबी खारेज गररपाउुँ भनी र्ोहोरमैला व्यर्वथिापन प्रामर्वमधक सहयोग 

केन्रले पसे गरेको मलमखत जर्वार् । 

अमतकम मर्वकमसत मलुुक नेपाल सन  २०२२ सम्ममा मर्वकमसत राष्िको थतरमा थतरोन्नती हुुँदछै । नेपाल सरकारले मलुुकमा उपलब्ध 

भएसम्मका अत्याधमुनक उपकरणहरूको प्रयोग गरी सार्वफजमनक सडकको मनमाफण सम्भार र्वा सधुार गद ैआइरहकेो छ । मर्वशेष गरी काठमाडौं 

उपत्यकामा सडक मर्वथतार, दमैनक उपभोग्य पानी मेलम्चीबाट ल्याई मर्वतरण गदाफ पाइपहरू मबच््याउनुपने कायफ एर्व ंभकूम्पपमछको पनु:मनमाफण 

कायफ एकैपटक गनुफपदाफ र्वातार्वरणीय रूपमा असहज अर्वथिा आएको भए तापमन यसकै व्यर्वथिापन गनफ सरकार सजग छ । हाल नेपाल 

सरकारले मर्वमभन् न अञ्चल यातायात कायाफलयहरूमा दताफ भएका २० र्वषफ परुाना भाडाका सार्वफजमनक सर्वारी साधनहरूको व्यर्वथिापन गनफ 

मममत २०७१।११।१८  सचूना प्रकाशन गरी कायाफन्र्वयन गनफ सरुू गररसकेको बेहोरा अनुरोध छ । नेपाल सरकार नेपालको संमर्वधानद्वारा प्रदत्त 

थर्वच्छ र्वातार्वरणमा बाुँच्न पाउने प्रत्येक नागररकको मौमलक हकको पालना गनफ प्रमतबद्ध रहकेो बेहोरासमेत अनुरोध गद ैर्वातार्वरणीय ह्रासबाट 

मानर्व जामत, जीर्वजन्त,ु र्वनथपमत, प्रकृमत तिा भौमतक र्वथतुमामि हुन सक्ने प्रमतकूल प्रभार्वलाई यिाशक्य कम गरी थर्वच्छ तिा थर्वाथ्य 

र्वातार्वरण कायम गनफ र प्राकृमतक स्रोतको सममुचत उपयोग र व्यर्वथिापनबाट र्वातार्वरण संरक्षणमा जागरूक भई र्वातार्वरणमा उल्लेखनीय 

प्रमतकूल प्रभार्व पाने गरी र्वा जनजीर्वन र जनथर्वाथ्यका लामग खतरा हुनसक्ने मकमसमले प्रदषूण सजृना र्वा तोमकएको मापदण्डमर्वपरीत हुने 

गरी कुनै पमन कायफ नगररएको बेहोरा अनुरोध छ । सािै प्रारमम्भक र्वातार्वरणीय परीक्षण र्वा र्वातार्वरणीय प्रभार्व मलू्याङ कन गरेर मार सडकहरू 

मनमाफण एर्व ंमर्वथतार गने गररएको बेहोरा उल्लेख गद ैमामनस, जीर्वजन्तु, जलचरलगायत प्राकृमतक स्रोतहरू र थर्वथ्य जीर्वनमा प्रमतकूल असर 

पगु्ने कायफलाई प्रोत्साहन नगररएको, जनथर्वाथ्य तिा जनजीमर्वकाका सबालमा मर्वशेष ध्यान मदई र्वातार्वरणीय प्रदषूण मनयन्रणमा यस मन्रालय 

कमटबद्ध भई मर्वकास मनमाफणसम्बन्धी कायफहरू सम्पादन गरी आइरहकेो पररपे्रक्ष्यमा ररट मनर्वेदकले मबना कारण प्रमाण र आधार यस 

मन्रालयलाई मर्वपक्षी बनाई दायर गररएको प्रथतुत ररट मनर्वेदन औमचत्यपणूफ नहुुँदा खारेज भागी छ । मनर्वेदकलाई नेपालको संमर्वधान, अन्य 

प्रचमलत कानून र र्वातार्वरणीय कानूनका अन्तराफमष्िय मान्य मसद्धान्तहरूद्वारा प्रदत्त मौमलक हकमा प्रमतकूल असर पगु्ने गरी यस मन्रालयबाट 

कुनै काम कारबाही भए गरेको नहुुँदा यस मन्रालयलाई मर्वपक्षी बनाई दायर गररएको प्रथतुत ररट मनर्वेदन खारेज गररपाउुँ भनी भौमतक परू्वाफधार 

तिा यातायात मन्रालयले पेस गरेको मलमखत जर्वार् । 

र्ोहोरमैलाको प्रबन्ध एर्वं व्यर्वथिापनको लामग काठमाडौं महानगरपामलकाको कायाफलय एर्व ंअन्तगफतको मनकायहरूले उपलब्ध स्रोत साधन 

एर्वं जनशमक्त पररचालन गरी मर्वमभन् न सञ्चार माध्यमहरूमार्फ त जनचतेनामलूक कायफक्रम सञ्चालन गरी थर्वच्छ, सर्ा र सनु्दर सहरको 



नारासमहत आफ्नो मजम्मेर्वारी गद ैआइरहकेो छ । जनथर्वाथ्यमा प्रत्यक्ष असर पन ेगरी काठमाडौं महानगरपामलकाको कायाफलयको तर्फ बाट 

कुनै मक्रयाकलाप भएको छैन । थिानीय थर्वायत्त शासन ऐन, मनयमले पररकल्पना गरेको दामयत्र्वबाट काठमाडौं महानगरपामलकाको कायाफलय 

मर्वमखु भएको छैन । ररट मनर्वेदनमा माग गररएको कायफ सम्पन् न गन ेप्रयोजनको लामग काठमाडौं महानगरपामलका कायाफलयमा उपलब्ध साधन, 

स्रोत, जनशमक्त एर्वं मर्वमनयोमजत बजेट कमत हो सोको यमकन नै नगरी एकतर्ी रूपमा आफ्नो दामयत्र्वबाट मर्वमखु रहकेो बेहोरा उल्लेख गरी 

ररट मनर्वेदन दायर गदमैा मागबमोमजम आदशे जारी हुन सक्दनै । र्ोहोरमलैा व्यर्वथिापन गरी काठमाडौं महानगरपामलकाको सनु्दरतामा मनखार 

ल्याउन काठमाडौं महानगरपामलकाको कायाफलय एर्व ंअन्तगफतको मनकायसुँग हाल उपलब्ध स्रोत, साधन र जनशमक्तको पररचालनले मार 

सम्भर्व हुन सक्दनै । अिाफत  काठमाडौं महानगरपामलकाको एक्लो प्रयासले मार र्वायु प्रदषूण व्यर्वथिापन हुन सक्दनै । ररट मनर्वेदक थर्वयंले 

अन्य मनकायसमेतलाई मर्वपक्षी बनाई मनर्वेदन दायर गरेबाट पमन सो बेहोरा थपष्ट हुन्छ । थर्वच्छ, सर्ा र सनु्दर महानगरपामलका बनाउन एर्व ं

कायम राख्न प्रत्यके नगरबासी जागरूक हुन जरूरी छ । र्ोहर व्यर्वथिापनको कायफमा प्रत्येक नागररक, घर, समाज एर्व ंमनकायको सहयोग र 

साि रहकेो छ मक छैन भन् ने मर्वषय अमधक महत्त्र्वपणूफ हुने हुनाले प्रचमलत कानूनको दायरामभर रही आफ्नो दामयत्र्व र्वहन गरररहकेो मनकायलाई 

र्वातार्वरण रोकिामबाट मर्वमखु भएको उल्लेख गरी ठोस र र्वथतुगत आधार प्रमाण मबना बाटो मनमाफण, खानेपानी एर्वं ढल मनमाफणको कायफ, 

मबजलुीको पोल व्यर्वथिापन जथता कायफ कुनै एक मनकायको प्रयासबाट मार दीघफकालीन रूपमा समाधान हुने नभई उक्त कायफसुँग सम्बमन्धत 

मनकायका समन्र्वय र सहकायफबाट मार समाधान हुने एर्वं उमल्लमखत कायफबाट उत्पन् न र्ोहर व्यर्वथिापन काठमाडौं महानगरपामलकाको हाल 

उपलब्ध स्रोत, साधन एर्व ंजनशमक्तबाट व्यर्वथिापन हुन सक्छ मक सक्दनै भन् नेतर्फ  सोच नै नपरु् याई काठमाडौं महानगरपामलका कायाफलय 

आफ्नो दामयत्र्वबाट मर्वमखु भएको कारण र्वायु प्रदषूणको भयार्वह मथिमतमा नगरबासी बाुँच्न बाध्य रहकेो बेहोरा उल्लेख गरी ररट दायर गदमैा 

मागबमोमजम आदशे जारी हुन नसक्ने हुुँदा काठमाडौं महानगरपामलका कायाफलयको हकमा ररट मनर्वेदन खारेजभागी छ । अदालतबाट जारी 

भएको अन्तररम आदशेमा प्रगमत मर्वर्वरणसमेत पेस गनुफ भमनएकोमा काठमाडौं महानगरपामलकाले र्वातार्वरण प्रदषूण कम गनफ शमहदगेट, 

रत् नपाकफ , दरबारमागफ, प्रदशफनीमागफ, रामशाहपि, माइतीघर हुुँद ै मरभरु्वन मर्वमानथिलसम्म, लैनचौरदमेख शीतलमनर्वाससम्म, सोल्टीमोडदमेख 

मरपरेुश्वरसम्म उपलब्ध ब्रमुर प्रयोग गरी दमैनक रूपमा पालैपालो सरसर्ाइको काम हुुँद ै आएको छ । जमलदमेख राष्िपमत कायाफलय, 

माइतीघरदमेख मरभरु्वन मर्वमानथिल, सोल्टीमोडदमेख मरपरेुश्वर, मरभरु्वन मर्वमानथिलदमेख चाबमहलसम्म ट याकंरबाट पानीको प्रयोग गरी धलुो 

न्यूनीकरण गने कायफ गररएको छ । काठमाडौं महानगरपामलकाअन्तगफतका सबै र्वडा (र्वडा नं. १ दमेख ३५ सम्म) को र्ोहोरमैला दमैनक रूपमा 

सङ कलन हुुँद ैआइरहकेो छ । जेट ममेसनको प्रयोगले आर्वश्यकताअनुसार ढल खोल्ने, र्ोहोरमैला न्यूनीकरण गनफ औषधी छने, सडक पेटीमा 

रोमपएका मर्वरूर्वाहरूमा पानी हाल्ने एर्वं र्ोहर बोक्ने गाडीहरू समभफमसङ गने एर्व ंउपलब्ध स्रोत साधन र जनशमक्तको प्रयोग गरी अन्य दमैनक 

कायफ सम्पादन हुुँद ैआएको हुुँदा काठमाडौं महानगरपामलका कायाफलयको हकमा मर्वपक्षीको ररट मनर्वेदन खारेज गररपाउुँ भनी काठमाडौं 

महानगरपामलकाल ेपेस गरेको मलमखत जर्वार् । 

मर्वपक्षीले ररट मनर्वेदनमा उल्लेख गनुफभएको कुरा सकारात्मक छ । काठमाडौं उपत्यकामा हाल मर्वमर्वध कारण र्वायु प्रदषूण र्वमृद्ध भएको कुरा 

मनमर्वफर्वाद त्य हो । र्वाय ुप्रदषूणलाई कसरी न्यूनीकरण गनफ समकन्छ र नगरबासीलाई कसरी थर्वच्छ तिा थर्वथ्य र्वातार्वरणमा बथने व्यर्वथिा 

गनफ समकन्छ भन् ने कुरामा लमलतपरु उपमहानगरपामलका मचमन्तत र प्रयासरत छ । यस लमलतपरु उपमहानगरपामलकामा हाल मलूत : काठमाडौं 

उपत्यका खानेपानी मलमेटेडले खानेपानीको पाइप मबच्छ  याउने कायफको लामग सडक खन्दा र चीनको सहयोगमा नेपाल सरकारले चक्रपि 

सधुार गने कायफबाट र्वाय ुप्रदषूण भइरहकेोमा सो र्वाय ुप्रदषूण न्यूनीकरण तिा मनयन्रण गनफको लामग सक्दो प्रयास गरी आएको छ । ६ ममटरभन्दा 

कम चौडाइका सडक यस उपमहानगरपामलका र के.यु.के.एल. बीच मममत २०७२।११।२३ मा खानेपानीको पाइप मबच्छ  याउने तिा सडक मपच 

गनेसम्बन्धी सहममत तिा समझदारी पर भएकोमा सोमा के.यु.के.एल.ले खानेपानीको पाइप मबच््याएपमछ परैू सडक कालोपरे गनुफपने व्यर्वथिा 

छ । खानेपानीको पाइप मबच््याइसकेको ठाउुँमा यिाशीघ्र सडक कालोपरे गनफ के.य.ुके.एल.लाई ताकेता गने कायफ गररएको छ । सम्मामनत 

अदालतको आदशे प्राप्त भएपश्चात  धलुो मनयन्रणको लामग यस उपमहानगरपामलकाको सार्वफजमनक मनमाफण महाशाखालाई आर्वश्यक मनदशेन 

मदइएको छ । मममत २०७३।११।१० गते प्रमखु मजल्ला अमधकारी, थिानीय मर्वकास अमधकारी, यस उपमहानगरपामलकालगायत लमलतपरु 

मजल्लाका अन्य नगरपामलकाका कायफकारी अमधकृत तिा लमलतपरु मजल्ला थतरका प्रायः सबै कायाफलय प्रमखुहरूको संयकु्त बैठक बसी र्वाय ु

प्रदषूण मनयन्रणको लामग यिाशीघ्र सडक ममफत / कालोपरे गने, पानी हाल्ने, मनमाफणाधीन सडकमा सर्वारी साधन गडुाउन रोक्नेलगायतका 

मनणफय भई कायाफन्र्वयन प्रमक्रयामा छ भनी लमलतपरु महानगरपामलकाले पसे गरेको मलमखत जर्वार् । 



मर्वपक्षी ररट मनर्वेदकले मममत २०७२।०१।१२ को महाभकूम्पबाट धेरै मठ ममन्दरलगायत ऐमतहामसक, परुातामत्र्वक महत्त्र्वका संरचनाहरू भत्कन 

गएकोले सोको मजणोद्वार नगररएको सािै र्वातार्वरणलाई असर पने गरी धरु्वाुँ धलुो सडकका र्ोहोर र्वथतुहरूका कारण श्वासप्रश्वासमा समथया 

भइरहकेो र सोका कारण मर्वमभन् न प्रकारका रोगहरूको मारमा आम जनसमदुाय परररहकेो र यथता र्वातार्वरण प्रदषूण गने गराउने कायफ सरकारी 

मनकायबीच समन्र्वय गरी तत्काल रोक्नुपने माग मलई दायर गनुफभएको ररट यिािफपरक रहकेो हुुँदा ररटमा दाबी मलएझै ुँ हुनुपछफ भन् ने यस 

प्रामधकरणको पमन सहममत रहकेो छ मकनमक यस प्रामधकरण र यसअन्तगफतका कायाफलयका कमफचारीहरू पमन काठमाडौं उपत्यकाको 

प्रदषूणबाट ग्रमसत छन  । यस प्रामधकरणका कमफचारीले र्वातार्वरण प्रदमूषत गराई अरूलाई साथती मदई आरू्हरू प्रदषूणरमहत छुटै्ट बसोबास 

गरेजथतो गरी मनर्वेदन दायर भएको आभाष भएकोले यस प्रामधकरण र यसअन्तगफतका कमफचारीहरू प्रदमूषत र्वातार्वरणबाट प्रतामडत रहकेो 

सादर मनर्वेदन छ । यस प्रामधकरणले काठमाडौं उपत्यका मर्वकास प्रामधकरण ऐन, २०४५ बमोमजम कायफ गने मनकाय भएकोले नेपाल सरकारको 

नीमत मनदशेनबमोमजम कायफ गररआएको र तत्कालीन काडमाडौं उपत्यका नगर मर्वकास समममतल ेकाठमाडौं उपत्यकामा अव्यर्वमथित बथती 

बढ द ै गएको र पयाफप्त सडकको अभार्वमा भमर्वष्यमा मर्वमभन् न मकमसमका कमठनाई आउन सक्ने सम्भार्वना दखेी २०४५।०७।२९ र 

२०४६।०५।१२ मा काठमाडौं, लमलतपरु, भक्तपरुका मर्वमभन् न थिानमा सडकको चौडाइ मनधाफरण गरेको यस प्रामधकरणले सोही मनणफय 

कायाफन्र्वयन गनफ तत्काल कायम गररएका सहरी सडक, राजमागफ, मजल्ला मागफ, सहायक मागफका सडकका जग्गा अमतक्रमण गरी बनाइएका 

संरचना हटाउने कायफ गरी आएकोले यस प्रामधकरणले सडकमा परेका भौमतक संरचना हटाई मदएपश्चात  ६ ममटरसम्मको चौडाइको सडक 

सम्बमन्धत नगरपामलकाल ेढल, पानी, पाइपलगायत आधारभतू संरचना मनमाफण गरी मपच गने गदफछ र ८ ममटरभन्दा बढी र्रामकलो चौडाइ 

भएको सडक सडक मर्वभागबाट मपच कालोपरेलगायतका कायफ गने हुुँदा समयमा कालोपरे गने कायफ उपयुफक्त मनकायबाट मनमाफण समयमा हुने 

हो भने मनर्वेदकले उठाउनु भएको समथया तत्काल समाप्त हुने मियो । तिामप नगरपामलका ऐन, सडक मर्वभागबाट कालोपरे गनफ मर्वमभन् न 

थिानमा केही व्यमक्तहरूले सम्मामनत सर्वोच्च अदालतमा एर्व ंमातहतका अदालतमा ररट मनर्वेदन दायर गरी सम्मामनत अदालतहरूबाट भएका 

अन्तररम आदशेबाट केही थिानमा सडक कालोपर ेगनेलगायतका कायफहरू रोमकन गई सो थिानमा पानी परे महलो, घाम लागे धलुोको सामना 

गरररहनु परेकोसमेत सादर मनर्वेदन छ । अकोतर्फ  बडा ममुथकलबाट मर्वर्वाद सल्टाएर सडक कालोपरे गररन्छ । तत्पश्चात  लगतै्त खानेपानीका 

पाइप, ढल, मबच्छ  याउने भनी सडक खनी कुरूप पाने कायफले पमन प्रदषूणको समथया उत्पन् न भएको छ । सडक मपच गनुफपरू्वफ पानीका पाइप, 

ढल, इत्यामद जो मनमाफण गनुफपने मियो सो समयमा नगररने कायफले गदाफ काठमाडौं बासीलाई साथती भएको आम काठमाडौंबासीले भोगी आएको 

र मर्वथतार भएका अमधकांश सडक कालोपरेसमेत भइसकेको हुुँदा यस प्रामधकरणबाट काठमाडौंको र्वातार्वरण प्रदषूण गने कायफ नगराएको र 

मनर्वेदकले आफ्नो मनर्वेदनमा यस प्रामधकरणबाट के-कमत र्वातार्वरण प्रदषूण गर् यो भन् न ेथपष्ट नगरी केर्वल सडक र्रामकलो पाने भन् न ेअपजस 

लगाई यस काठमाडौं उपत्यका मर्वकास प्रामधकरणलाई मर्वपक्षीसम्म बनाई दायर भएको मर्वपक्षीको ररट मनर्वेदन यस प्रामधकरणको हकमा खारेज 

गररपाउुँ भनी काठमाडौं उपत्यका मर्वकास प्रामधकरणको तर्फ बाट पसे गरेको मलमखत जर्वार् । 

नेपाल सरकार, प्रधानमन्री तिा ममन्रपररषद  को कायाफलय संमर्वधान तिा कानूनको पररपालना गरी गराई कानूनी राज्यको अर्वधारणालाई 

साकार पाने र नागररकको समंर्वधान तिा कानून प्रदत्त हक, अमधकारहरूको सम्मान, संरक्षण एर्वं सम्बद्धफन गने कुरामा प्रमतबद्ध रहकेो छ । 

नेपालको संमर्वधानको धारा ३० ले थर्वच्छ र्वातार्वरणमा बाुँच्न पाउने हकलाई मौमलक हकको रूपमा सरं्वैधामनक प्रत्याभमूत मदएको छ । 

काठमाडौं उपत्यकालगायतका क्षेरलाई थर्वच्छ तिा सर्ा राख्नेसमेत उदे्दश्यले र्ोहोरमैला व्यर्वथिापन ऐन, २०६८, र्वातार्वरण संरक्षण ऐन, 

२०५३, र्वातार्वरण संरक्षण मनयमार्वली, २०५४ समते जारी भई कायाफन्र्वयनमा रहकेा छन  । सािै उक्त कानूनी व्यर्वथिा कायाफन्र्वयन गने तिा 

राजधानी काठमाडौंलाई थर्वच्छ र सर्ा राख्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार र सम्बमन्धत मनकायले नीमतगत कानूनी तिा संथिागत प्रबन्ध गद ै

आएका छन  । जहाुँसम्म सडक मर्वथतार, ढल मनमाफण, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप मबच्छ  याउने काम सबैमतर भइरहकेो कारण 

उपत्यकामा र्वायु प्रदषूण बढेको यिािफ हो । नेपाल सरकारका सम्बमन्धत मनकायहरू सरं्वेदनशील रही धलुो न्यूनीकरण गने सम्बन्धमा मनरन्तर 

पहल गरररहकेो अर्वथिासमेत छ । धलुोका कारण मानर्व थर्वाथ्यमा परररहकेो नकारात्मक प्रभार्वप्रमत सचेत रहुँद ैधलुो मनयन्रण गने प्रयासलाई 

अझ बढी संगमठत र योजनाबद्ध रूपमा अमघ बढाइनेछ र र्वाय ु प्रदषूण मनयन्रणको लामग प्रचमलत कानूनको व्यर्वथिा तिा उक्त कानूनी 

व्यर्वथिाअन्तगफत जारी भएको मापदण्डको कायाफन्र्वयन र सोको अनुगमनको लामगसमेत सम्बमन्धत मनकायलाई अझ बढी प्रभार्वकारी रूपले 

पररचालन गररनेछ । सािै सम्मामनत अदालतबाट मममत २०७३।११।१५ मा जारी भएको अन्तररम आदशे कायाफन्र्वयनको लामग यस 

कायाफलयबाट सम्बमन्धत मनकायमा पठाइसमकएको र अन्य काम कारबाहीको सम्बन्धमा सम्बमन्धत मनकायबाट प्रथतुत हुने मलमखत जर्वार्बाट 

प्रथट हुने नै हुुँदा प्रथतुत मलमखत जर्वार्मा िप उल्लेख गरररहनु परेन भनी नेपाल सरकार, प्रधानमन्री तिा ममन्रपररषद को कायाफलयको तर्फ बाट 

ऐ. को समचर्व रामजर्व गौतमले पसे गरेको मलमखत जर्वार् । 



थर्वच्छ खानेपानी तिा सरसर्ाइको हकलाई मौमलक हकको रूपमा थिामपत गनफ यस मर्वभाग तिा मातहत मनकायबाट खानेपानी आयोजना 

सञ्चालन गदाफ र्वातार्वरण सन्तलुनमा ध्यान मदने गरेको, उपत्यकाको ररङ रोडमभर कुनै पमन आयोजना मनमाफणाधीन नरहकेो, बामहर अधफसहरी 

ग्रामीण क्षेरहरूमा यस मर्वभाग मातहतको कायाफलयद्वारा खानेपानी तिा सरसर्ाइ आयोजना मनमाफण गदाफ र्वातार्वरण संरक्षण ऐन, २०५३ ले 

गरेको व्यर्वथिाबमोमजम खास ैअसर नपने, प्रमतकूल र्वातार्वरणीय प्रभार्व कम गनफ अर्वलम्बन गनुफपने मर्वमभन् न उपायहरूसमहत र्वातार्वरणीय 

व्यर्वथिापन योजना तयार गरी लाग ूगने गररएको छ । यस सम्बन्धमा कुनै जन गनुासोसमेत नरहकेो अर्वथिा हुुँदा मनर्वेदन खारेज गररपाउुँ भनी 

खानेपानी तिा ढल मनकास मर्वभागको तर्फ बाट ऐ. का महामनदशेक तेजराज भट्टले पसे गरेको मलमखत जर्वार् । 

मनर्वेदकको मनर्वेदन गराई जन पक्षीय र थर्वच्छ र्वातार्वरण कायम गनफ सम्बमन्धत मनकायहरूले गनुफपने र्वा परु् याउनुपने सकारात्मक भमूमका हो 

भन् न ेयस नगरपामलकाको बुझाइ रहकेो अनुरोध छ । मनर्वेदकले प्रथतुत मनर्वेदन गनुफपरू्वफ यस नगरपामलकामा फ्याक्समार्फ त मनर्वेदनमा उमल्लमखत 

कायफ तदारूकताका साि होस  भनी मलमखत मनर्वेदन गरेको भन् ने रह्यो । मनर्वेदन गराई एकदम सकारात्मक छ । तर मनर्वेदकले प्रथतुत मनर्वेदन 

गनुफपरू्वफ यस भक्तपरु नगरपामलकामा थिलगत मनरीक्षण गरी सत्य त्य र थिानीय र्वातार्वरण नबुझी मनर्वेदन गरेको दमेखन्छ । यस भक्तपरु 

नगरपामलका सर्ा सगु्घर, सनु्दर नमनुा सहरको रूपमा मर्वकास भइरहकेो र सर्ा सगु्घरमा नेपालको मार होइन एमसयाको १० सहरहरूमध्येमा 

पदफछ भनी परुथकारबाट मर्वभमूषत भएबाट प्रथट हुन्छ । यसरी रामष्िय र अन्तराफमष्िय रूपमा समेत सर्ा सहरको ख्यामत प्राप्त यस नगरपामलकालाई 

मर्वपक्षी बनाई प्रथतुत मनर्वेदन गरेको हुुँदा हाम्रो हकमा खारेज भागी छ । मनर्वेदकले उठाएका कुराहरू हामीले धेरै र्वषफ पमहलेदमेख नै आफ्नो 

दामयत्र्व मनर्वाफह गरी सडक, मर्वद्यतु  प्रामधकरण, टेमलकमको कायफ मर्वथतार गदाफ हुने धलुो र माटोलाई यिासमयमै हटाउन ताकेता गन ेर नगरेको 

खण्डमा थिानीय र्वातार्वरण प्रमतकूल असर नपने गरी यिाशक्य चाुँडो हटाउने कायफ सम्पन् न गन ेगराउन ेकायफ भइआएको छ । साि ै मममत 

२०७२।१।१२ र २९ गत ेगएको भकूम्पबाट क्षमतग्रथत भग्नार्वशषेसमेत यस नगरपामलकाबाट हटाउने कायफ गरी आएको बेहोरा सादर अनुरोध 

छ । मनर्वेदनमा उल्लेख भएअनुसार मलेम्ची आयोजनाबाट हालसम्म यस भक्तपरु नगरपामलका क्षेरमभर ढल खनी पाइप मबच्छ  याउने कायफ भए 

गरेको छैन । यसिफ र्वाथतमर्वकता नबुझी यस नगरपामलकासमेतलाई मर्वपक्षी बनाई गरेको प्रथतुत मनर्वेदन सो हदसम्म खारेज होस  भनी भक्तपरु 

नगरपामलका कायाफलयतर्फ बाट कायफकारी अमधकृत रोमहतराज पोखरेलले पेस गरेको मलमखत जर्वार् । 

यस सम्मामनत अदालतको एक सदथयीय इजलासबाट काठमाडौं उपत्यका खानेपानी मलममटेडको नाउुँमा खानेपानी पाइप मबच्छयाउने, ढल 

मर्वथतार सधुार कायफबीच उमचत समन्र्वय हुने गरी कायफ गनुफ भन् नेसमेत सर्वोच्च अदालत मनयमार्वली, २०४९ को मनयम ४१(१) बमोमजम 

अन्तररम आदशे जारी भई मलमखत जर्वार् पसे गदाफ आदशेबमोमजमको कायफ सम्पन् न गने सन्दभफमा भएको प्रगमत मर्वर्वरणसमेत पेस गनुफ 

भन् नसेमेतको आदशे भएको अन्तररम आदशेसमहत मलमखत जर्वार् पेस गनफ आदशे भएकोमा ररट मनर्वेदकले मर्वपक्षी बनाएका अन्य 

मनकायहरूको हकमा सम्बमन्धत मनकायहरूबाट नै मलमखत जर्वार् पेस हुने हुुँदा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी मलममटेडको तर्फ बाट यो मलमखत 

जर्वार् पसे गरेका छौ ुँ । 

प्रत्येक व्यमक्तले थर्वच्छ र्वातार्वरणमा थर्वथि रूपमा बाुँच्न पाउने समंर्वधान प्रदत्त मौमलक हक भएको र त्यसको उपभोग गनफ पाउने सबैको 

नैसमगफक अमधकार हो भन् न े मर्वषयमा मर्वर्वाद गने कुनै ठाउुँ छैन । थर्वाथ्य एर्व ंथर्वच्छ र्वातार्वरणको सजृना गने राज्यको सबै मनकायहरूको 

मक्रयाशील र समक्रय सहभामगता हुनुपदफछ । धलुो, धरु्वाुँ र प्रदषूणको र्वातार्वरणबाट नागररकहरूको सरुक्षा गनुफ सबैको कानूनी दामयत्र्व र कतफव्य 

हो । थर्वथि र सर्ा र्वातार्वरण मनमाफणको लामग र्वातार्वरण संरक्षणको लामग राज्यका तर्फ बाट र्वातार्वरणसम्बन्धी मर्वमभन् न कानूनहरू मनमाफण भई 

कायाफन्र्वयन पमन गररएको छ । र्वातार्वरणसम्बन्धी कानूनको कायाफन्र्वयनमा सबैको सकारात्मक योगदान र सहभामगता हुनुपने भन् ने सम्बन्धमा 

दईुमत  

छैन । मामनसले मलने श्वासप्रश्वाससम्बन्धी मर्वषय मार र्वातार्वरणीय मर्वषय केमन्रत नभई र्वातार्वरणीय दषु्प्रभार्वले मपउने पानीलगायत मामनस र 

मामनसको दमैनक जीर्वनमा उपभोगमा आउने सबै र्वथतुहरूको र्वातार्वरणीय दषु्प्रभार्वबाट सरुमक्षत गनुफ हामी सबैको कानूनी एर्व ंनैमतक कतफव्य 

हो । मलमखत जर्वार् प्रथतुतकताफ काठमाडौं उपत्यका खानेपानी मलममटेडको मखु्य काम काठमाडौं, भक्तपरु तिा लमलतपरुको सहरी क्षेरमा 

ढल मनकासको सममुचत प्रबन्ध गनुफ र पानी सङ कलन गरी सर्ा र थर्वच्छ खानेपानीको सममुचत प्रबन्ध गनुफ हो । यस महसाबले मलममटेडले 

मनर्वाफह गनुफपने कतफव्य र दामयत्र्व मनरन्तर रूपले मनर्वाफह गरी आएको छ । 



जहाुँसम्म ररट मनर्वेदकले ररट मनर्वेदनमा दाबी मलनुभएको मर्वषयमा काठमाडौं उपत्यकाका मर्वमभन् न आयोजनाहरूबाट मनथकने धरु्वाुँ धलुोको 

कण हार्वामा मममसन गएको र त्यसगैरी नयाुँ ढल तिा परुानो ढल ममफत, खानेपानीको पाइप ममफत तिा नयाुँ पाइप जडान तिा मेलम्ची 

खानेपानीको पाइप सडकमा मबच््याउुँदा मनकामलएको माटोले उच्च र्वाय ुप्रदषूण भई र्वातार्वरण प्रदषूण भएको भन् ने उल्लेख छ । तर काठमाडौं 

उपत्यकामभर हाल मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लामग मबच््याइएको पाइपको आयोजनासुँग मलमखत जर्वार् प्रथतुतकताफ काठमाडौं 

उपत्यका खानेपानी मलममटेड सो आयोजनाको मनमाफण कायफसुँग सम्बद्ध छैन । मेलम्ची खानपेानी आयोजनाका लामग काठमाडौं, भक्तपरु, 

लमलतपरु नगरपामलकाका क्षेरमा पाइपलाइन ओ्याउने कायफ खानेपानी सरसर्ाइ मन्रालयअन्तगफत सोही मन्रालयबाट सञ्चामलत हुने 

आयोजना कायाफन्र्वयन मर्वभागबाट सो कायफ सञ्चालन हुुँद ैआएको छ । यसप्रकार मेलम्ची खानेपानी मर्वतरण गने आयोजनाको लामग परुानो 

जीणफ भएको पाइपहरू पररर्वतफन गने कायफ पमन सोही आयोजनाबाट सञ्चामलत हुुँद ैआएको छ । यसरी मेलम्ची खानेपानी मर्वतरणका लामग 

मर्वथतार गररएका नयाुँ पाइपलाइनको कायफ तिा मजणफ भएका पाइप लाइनहरू पररर्वतफन गनफसमेत आयोजनाबाट नै सम्पन् न भइराखेको र यसरी 

सडक खनी पाइपलाइन मबच््याउन तिा मर्वथतार गने थर्वीकृत कायफयोजना सम्पन् न गने मजम्मरे्वारी र दामयत्र्वमभर मलमखतजर्वार् प्रथतुतकताफ 

मलममटेडको मजम्मरे्वारीमभर नपरेको बेहोरा सम्मामनत अदालतलाई सादर अनुरोध गदफछौ ुँ । अत: ररट मनर्वेदकले कुन-कुन मनकायबाट कुन-कुन 

प्रकृमतका मनमाफण कायफयोजनाहरू सम्पन् न गरी राखेका छन  भन् ने कुराको यमकन र मकटान पमहचान नगरी मलममटेडसमेतलाई मर्वपक्षीमा समार्वशे 

गनुफभएको छ तर सडक खन्ने र माटो िुपाने धलुोको कणसमेतबाट प्रदषूण गने कायफमा यस मलममटेडको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कुनै पमन तर्वरबाट 

मजम्मेर्वारी छैन । यस मलममटेडको तर्फ बाट त्यथतो कुनै पमन आयोजना सञ्चालन गरेको छैन । मलममटेडलाई जानकारी हुन आएसम्म 

आयोजनाले पाइप लाइन मर्वथतार गनफ खनेको सडक पनुफ सडक मर्वभागअन्तगफतका सडकहरू खनेको ठाउुँ पनुफ सडक मर्वभागले नै पनुफका लामग 

८०/८५ करोड रकम मर्वमनयोजन गरी सम्झौता भएको र त्यसैगरी काठमाडौं महानगरपामलका, लमलतपरु उपमहानगरपामलका र भक्तपरु 

नगरपामलकाअन्तगफत पाइप लाइनको लामग खमनएको सडकहरू पनेु कायफको लामग उमल्लमखत मनकायहरूले नै मजम्मरे्वारी ग्रहण गरेको कुराको 

समर्वनय अनुरोध छ । 

यस मलममटेडले ढल मनकासको लामग तिा पाइप लाइन मब्याउने भनी कुनै पमन आयोजना एर्व ंमनमाफण कायफ मलममटेडतर्फ  सञ्चामलत बाुँकी 

खन्ने खनाउने कायफ नगरेको र सडक खन्ने कायफबाट भएको धलुोलगायत र्वायुमण्डलीय मर्वकार पैदा गने कुनै पमन कायफ मलमखत जर्वार् 

प्रथतुतकताफ यस मलममटेडबाट नभएको हुुँदा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी मलममटेडले मनर्वेदकलगायत काठमाडौं उपत्यकामा रहने आम 

सर्वफसाधारण कसकैो पमन थर्वाथ्यमा प्रमतकूल पररमथिमत सजृना हुने गरी नेपालको संमर्वधानको धारा ४६, १३३ तिा र्वातार्वरण संरक्षण ऐन, 

२०५३ को दर्ा २(ज), ७ को (१)(२) ले प्रदत्त सरं्वैधामनक एर्व ंकानूनी हक कुमण्ठत हुने गरी कुनै पमन कायफ नभएको नगरेको र ररट मनर्वेदकले 

ररट मनर्वेदनमा औलं्याएको खमनएका सडकहरू तत्काल पनुुफपने भन् न ेकायफ यस मलममटेडको कायफ क्षेरामधकारमभर पमन नपने हुुँदा मलममटेडको 

हकमा मनर्वेदन माग गरेको आदशे जारी गनुफनपने बेहोरा सादर अनुरोध छ भनी काठमाडौं मजल्ला काठमाडौं महानगरपामलका र्वडा नं. ११ 

मरपरेुश् र्वरमथित कम्पनी रमजथटारको कायाफलयमा दताफ रहकेो काठमाडौं उपत्यका खानेपानी मलममटेडको अमख्तयारप्राप्त महाप्रबन्धक डा. 

महशेकुमार भट्टराईले पेस गरेको मलमखत जर्वार् । 

मनयमबमोमजम साप्तामहक तिा दमैनक पेसी सचूीमा चढी मनणफयािफ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रथतुत पनुरार्वेदनसमहतको मनर्वेदनमा 

मनर्वेदकतर्फ बाट रहनुभएका मर्वद्वान   र्वररष्ठ अमधर्वक्ताहरू श्री रमर्वनारायण खनाल, प्रा.डा.श्री अम्बरप्रसाद पन्त, डा. श्री सरेुन्र भण्डारी, श्री 

मर्वजयकान्त मैनाली, मर्वद्वान   अमधर्वक्ताहरू श्री पदमबहादरु शे्रष्ठ, श्री श्यामकुमार बथनेत, डा. श्री मदनमणी पोखरेल, श्री राज ुरु्याल,  श्री शामन्त 

खनाल, श्री ओमप्रकाश अयाफल, श्री गणेश दाहाल, श्री नरे्वल चौधरी, श्री समुजत भजेुल, श्री भरु्वनप्रसाद र्वाग्ले, श्री कुमार कोइराला, श्री 

मचरन्जीमर्व भट्टराई, श्री सलुोचना मधताल, श्री पे्रमकुमार िोकर, श्री मर्वष्णकुुमार िोकर, श्री षटकोण श्रेष्ठ, श्री आरज ुकाकी, डा. श्री नारायण 

मघममरे, श्री अच्युतराज बुढािोकी, श्री हररश्चन्र सरु्वेदी, श्री नारायण आचायफ, श्री मदपक दाहाल, श्री जोनी मैनाली, श्री प्रमर्वण सरु्वेदी, श्री 

हमेकला कटेल, श्री सान्ता पन्त, श्री मर्वकाश भट्टराई र अमधर्वक्ता श्री अमभशेक अमधकारीले र्वाय ुप्रदषूण रोक्न ेदामयत्र्व भएका मर्वपक्षी कायाफलय 

एर्वं पदामधकारीहरूले सशुासन व्यर्वथिापन र सञ् चालन ऐन, २०६४ का सार्वफजमनक सनुुर्वाइ कायफमर्वमध अर्वलम्बन नगरेको, धरु्वाुँ धलुो प्रदषूण 

मनयन्रण नगरेकोले मनजहरूउपर र्वायु प्रदषूण रोक्नको लामग मनरन्तर परमादशेको आदशे जारी हुनुपछफ । र्वाय ुप्रदषूण अत्यमधक बढी भएकोले 

मानर्वलगायत सम्पणूफ समजर्व प्राणीको थर्वाथ्यमा प्रमतकूल असर पारेकोले Clean Air Act बनाउन मर्वपक्षीहरूको नाममा परमादशेको आदशे 

जारी हुनुपछफ भनी बहस प्रथतुत गनुफभयो । 



नेपाल सरकारको तर्फ बाट उपमथित मर्वद्वान   उपन्यायामधर्वक्ता श्री गोपाल लाममछानेले सरकारी मनकायले काठमाडौं उपत्यकाको प्रदषूणको 

रोकिाम तिा मनयन्रण गने मर्वषयलाई प्रािममकतामा राखेको बेहोरा सम्मामनत अदालतको आदशेानुसार मममत २०७४।०१।१२ मा पेस गरेको 

प्रमतर्वेदन तिा र्वातार्वरण मर्वभागको र्वातार्वरणीय प्रदषूण मनयन्रण तिा अनुगमन शाखाले मममत २०७३।०७।११ मा पसे गरेको प्रमतर्वेदनबाट 

थपष्ट भएको छ । इुँटा भट्टाबाट मनथकने धरु्वाुँ तिा मचमम्नको उचाईसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४, सर्वारी प्रदषूण मापदण्ड, २०६९, र्वायकुो 

गणुथतरसम्बन्धी मापदण्ड आमद मर्वमभन् न मापदण्ड बनाई लाग ूभइरहकेो पररपे्रक्ष्यमा मनर्वेदकले माग गरेबमोमजमको आदशे जारी गनुफपने अर्वथिा 

नभएकोले ररट मनर्वेदन खारेज हुनुपछफ भनी गनुफभएको बहस समुनयो । 

काठमाडौं महानगरपामलकाको तर्फ बाट उपमथित मर्वद्वान   र्वररष्ठ अमधर्वक्ता श्री रामप्रसाद भण्डारीले र्वातार्वरण थर्वच्छ र सर्ा हुनुपछफ भन् ने 

कुरामा महानगर सचते रहकेो छ । यस कायाफलयमा र्वातार्वरण संरक्षण शाखा नै रहकेो छ । महानगरको बजेट र जनशमक्तले भ्याएसम्म र्वातार्वरण 

प्रदषूण मनयन्रण गनफ महानगर सचते र सजग छ भनी बहस प्रथतुत गनुफभयो । 

काठमाडौं उपत्यका मर्वकास प्रामधकरणको तर्फ बाट उपमथित मर्वद्वान   अमधर्वक्ता श्री हरेराम मतर्वारीले प्रथतुत मनर्वेदनमा यस कायाफलयबाट के 

काम गनुफपने हो सो कुरा थपष्ट उल्लेख गररएको छैन । यस कायाफलयको काम काठमाडौं उपत्यकाको बाटाहरू चौडा पाने मार भएकोले हाम्रो 

पक्षमा प्रथतुत मनर्वेदन खारेज हुनुपछफ भनी बहस गनुफभयो । 

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी मलममटेडको तर्फ बाट उपमथित मर्वद्वान   र्वररष्ठ अमधर्वक्ता श्री बच्चमुसंह खड काले काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी 

व्यर्वथिापन गने मजम्मरे्वारी मार यस कायाफलयको हो । र्वातार्वरण थर्वथि थर्वच्छ हुनुपछफ भन् ने कुरामा यस कायफलयको मर्वममत छैन भनी बहस 

प्रथतुत 

गनुफभयो । 

उमल्लमखत त्य एर्वं बहस मजमकर रहकेो प्रथतुत मनर्वेदनसमहतको मममसल र बहस नोटसमेत अध्ययन गरी मर्वचार गदाफ मनर्वेदन मागबमोमजमको 

आदशे जारी गनुफपने हो र्वा होइन भनी मनणफय मदनुपने दमेखन आयो । 

२. यसमा मनणफयतर्फ  मर्वचार गदाफ ररट मनर्वेदनमा उठाएको र्वातार्वरण संरक्षण तिा र्वायु प्रदषूणको मनयन्रणसम्बन्धी मर्वषय सामान्य रूपमा हदेाफ 

थर्वच्छ र थर्वाथि र्वातार्वरणमा बाुँच्न पाउने संर्वैधामनक तिा कानूनी हक हनन  भएको भन् ने त्यको रूपमा काठमाडौं उपत्यकामा मनमाफणाधीन 

सडक, मर्वमभन् न आयोजनाहरू, इुँटा भट्टा, परुाना गाडीहरूको बाहुल्यता र मतनीहरूले पालना गनुफपने र्वातार्वरणीय मापदण्डहरू पालना गराउन 

सरकार समक्रय नरहकेो कारण परमादशेलगायतको आदशे जारी गरी पाउन ररट मनर्वेदनमा माग भएको दमेखन्छ । मर्वपक्षीहरूको मलमखत जर्वार् 

हदेाफ खानेपानीको पाइप लाइनको लामग सडक खन्दा तरुून्त पाइप मबच््याई सो थिान परुी पानी छकफ ने र जमतसक्दो चाुँडो सडक पनु: थिापना 

गने गररएको तिा एमसयाली मर्वकास बैंकको सरुक्षा उपाय नीमत, २००९ पालनासमेत गररएको, रामष्िय योजना आयोगको २०७३।१०।५ को 

मनणफयानुसार र्वातार्वरण मर्वभागको मनदशेकको संयोजकत्र्वमा गठन भएको कायफदलले काठमाडौं उपत्यकाको र्वायु प्रदषूण मनयन्रण कायफ 

योजना पसे गररसकेको, प्रदषूण न्यूनीकरणको प्रयासलाई मतव्रता मदने उदे्दश्यले र्वातार्वरण मर्वभागले मममत २०७३।९।२० मा मर्वमभन् न 

मनकायहरूबीच छलर्ल गराई र्वायपु्रदषूण मनयन्रण सम्बन्धमा मर्वमभन् न ५ र्वटा मनणफयहरू गररएको, र्वातार्वरण संरक्षण ऐन, मनयमार्वली जारी 

भएको छ । थर्वच्छ र्वातार्वरणमा बाुँच् न पाउने हकको समुनमश् चतताको लामग र्वातार्वरण संरक्षण मनयमार्वली, २०५४ बमोमजम र्वायकुो 

गणुथतरसम्बन्धी रामष्िय मापदण्ड, २०६० लाग ू गराउुँद ैआएको छ । २० र्वषफ परुानो भाडाका सर्वारी साधनहरू व्यर्वथिापन गनफ मममत 

२०७१।११।१८ मा नेपाल राजपरमा सचूना प्रकामशत गरी कायाफन्र्वयनसमेत सरुू भइसकेको छ । नेपाल सरकारअन्तगफत सम्बमन्धत 

मनकायहरूबाट रामष्िय आर्वश्यकताअनुसार कानूनबमोमजम तोमकएका प्रमक्रया र मापदण्डअनुसार नै सडक मर्वथतारको कायफ हुुँद ैआएको र 

जनतालाई असमुर्वधा हुने मर्वषयमा सरकार र सम्बमन्धत मनकाय सजग रहकेो छ भन् नसेमेतको बेहोरा मर्वपक्षीहरूको मलमखत जर्वार्हरूबाट 

दमेखन आएको छ । 



३. र्वातार्वरण एउटा थिान र्वा दशेको मार सरोकारको मर्वषय नरही हाल मर्वश् र्वव्यापी चासोको मर्वषय भएको छ । र्वातार्वरण प्रदषूणले एक 

थिानका मामनस मार होइन जनार्वर र मर्वरूर्वा र्वनथपमतसमतेलाई असर पाद ैत्यसको दायरा र्रामकलो हुुँद ैजाने कुरामा दईुमत हुन सक्दनै । 

र्वातार्वरणसम्बन्धी अन्तराफमष्िय महासमन्ध तिा मर्वमभन् न सम्मेलनहरूबाट चासो मदइनुको कारण पमन यही नै हो । त्यसकारण, र्वायुको प्रदषूण 

मनयन्रण हुनुपछफ । 

४. मनर्वेदकले उल्लेख गरेजथत ैर्वातार्वरण संरक्षण गनुफपने मनकायहरू उदामसन भएकै कारण काठमाडौं उपत्यकामा र्वातार्वरण प्रदषूण र्वमृद्ध 

भएको हो, होइन भन् नतेर्फ  हदेाफ नेपाल दशे नै मर्वकासोन्मखु अर्वथिामा रहकेोले यसलाई Under construction country को रूपमा मलन 

समकन ेअर्वथिा छ । मर्वकास कायफ सञ् चालन गनफ र्वन, पहाड, खोलानालामा केही दखल, केही पररर्वतफन पछफ नै । बढ दो सहरीकरणले 

यातायातको साधनमा र्वमृद्ध, खानेपानी, सडक मनमाफणजथता मर्वकास मनमाफणका कायफ तिा पररयोजनाहरू सञ् चालन हुनु पमन थर्वभामर्वक हो । 

तर त्यसरी सञ् चालन हुने आयोजना, पररयोजना तिा मनमाफण कायफहरूले र्वातार्वरण संरक्षण कायफ गरेर मार मर्वकास मनमाफणको कायफ गनुफपछफ । 

५. यस सम्बन्धमा खानेपानीको पाइपलाइन मर्वथतार गदाफ र्वातार्वरण सरंक्षण ऐन, २०५३ ले गरेको व्यर्वथिाबमोमजम मेलम्ची खानेपानी 

आयोजना एमसयाली मर्वकास बैंक "ख" श्रेणीमा पने भएकोले प्रारमम्भक र्वातार्वरणीय परीक्षण गरी प्रमतकूल र्वातार्वरणीय प्रभार्व कम गनफ 

मर्वमभन् न उपायहरूसमहत र्वातार्वरणीय व्यर्वथिापन योजना तयार गरी लाग ूगरेको यथतो आयोजनामा ADB को सरुक्षा उपाय नीमत, २००९ 

समेत पालना गररएको छ भन् नेसमेत खानेपानी तिा सरसर्ाइ मन्रालयको मलमखत जर्वार्बाट दमेखएको छ । त्यथतैगरी र्वातार्वरण संरक्षण 

मनयमार्वली, २०५४ बमोमजम जनसखं्या तिा र्वातार्वरण मन्रालयले र्वायुको गणुथतरसम्बन्धी रामष्िय मापदण्ड, २०६० तोकी लाग ूगराउुँद ै

आएको तिा मममत २०७३।१०।०५ को रामष्िय योजना आयोगको मनणफयानुसार एक कायफदल गठन भई सो कायफदलले काठमाडौं उपत्यकाको 

र्वायु प्रदषूण मनयन्रण कायफ योजना पेस गरेको भन् ने र्वातार्वरण मर्वभागको मलमखत जर्वार्बाट दमेखएको तिा सोसम्बन्धी कायफ योजनाको 

प्रमतमलमपसमते मममसल संलग्न रहकेो दमेखन्छ । 

६. काठमाडौं उपत्यकामा आयोजना कायाफन्र्वयन मनदशेनालयले सडक मर्वभागअन्तगफतका सडकहरूमा खानेपानी पाइपलाइन मबच््याएपश्चात  

सडक पनुथिाफपना गने व्यर्वथिाको लामग आयोजना कायाफन्र्वयन मनदशेनालय र सडक मर्वभागबीच भएको सहममतपरको प्रमतमलमपबाट 

यिाशीघ्र सडक पनुथिाफपना गने प्रमतबद्धता उल्लेख भएकोसमेत दमेखएको छ । काठमाडौं महानगरपामलकाले सडकको धलुो धरु्वाुँ कम होस  

भन् न ेहतेुले आरू्सुँग भएका साधन ब्रमुर र धलुाम् मे भएका सडकमा पानी छकफ न ेगरेको भनी आफ्नो मलमखत जर्वार्मा उल्लेख गरेको छ । 

त्यसगैरी यस कायाफलयमा र्वातार्वरण संरक्षण मनममत्त र्वातार्वरण संरक्षण शाखाको व्यर्वथिासमेत गरेको भनी मलमखत जर्वार्मा आफ्नो भनाइ 

राखेको दमेखयो । र्वातार्वरण मर्वभाग र्वातार्वरणीय प्रदषूण मनयन्रण तिा अनुगमन शाखाबाट काठमाडौं मजल्लाको कलंकी नागढंुगा सडकको 

र्वातार्वरणीय अनुगमन मनरीक्षण गरी दामखला गरेको प्रमतर्वेदनको प्रमतमलमपसमेत मममसल संलग्न रहकेो दमेखयो । उक्त प्रमतर्वेदनबमोमजम 

आर्वश्यक कारबाहीको लामग जनसखं्या तिा र्वातार्वरण मन्रालयमा पसे गररएको भन् ने मलमखत जर्वार्बाट समेत दमेखएको अर्वथिा छ । यस 

अदालतबाट मममत २०७३।१०।१७ मा भएको आदशेानुसार र्वायुप्रदषूण मनयन्रण सम्बन्धमा मर्वमभन् न मनकायहरूसुँग छलर्ल भई प्रदषूण 

मनयन्रणका लामग ५ र्वटा मनणफयहरू भएको तिा सम्बमन्धत मनकायलाई सचेत गराउुँद ैआएको भन् नसेमेतको जनसंख्या तिा र्वातार्वरण 

मन्रालय, प्रधानमन्री तिा ममन्रपररषद को कायाफलयसमेतबाट लेखी आएको प्रगमत मर्वर्वरण प्रमतर्वेदनहरूसमते हदेाफ र्वातार्वरण प्रदषूण मनयन्रण 

गनुफपने मनकायहरू ररट मनर्वेदकले उल्लेख गरेजथतै र उदामसन भई मनमष्क्रय बसकेो अर्वथिा दमेखएको छैन । र्वातार्वरण प्रदषूण मनयन्रण कुनै 

एक व्यमक्त र्वा मनकायले मार थर्वत: गनफ सक्ने अर्वथिा पमन नभएकोले मनर्वेदन मागबमोमजमको परमादशे जारी गरेर मार तत्काल पणूफ रूपमा 

कायाफन्र्वयन हुन सक्ने अर्वथिाको मर्वषय नभएकोले मनर्वेदन मागबमोमजम परमादशेको आदशे जारी गरररहनु परेन । तसिफ परमादशेको आदशे 

जारी गररपाउुँ भन् न ेप्रथतुत मनर्वेदन खारेज हुने ठहछफ । 

७. ररट मनर्वेदन खारेज भए तापमन मनर्वेदकले ररट मनर्वेदनमा उठाएको मर्वषय समसाममयक र सकारात्मकसमेत दमेखएकोले सोतर्फ  मनर्वेदकल े

उठाएको सडक यातायातका साधनले उत्सजफन गने धरु्वाुँधलुोको र्वमृद्ध तिा मर्वमभन् न आयोजना पररयोजना मनमाफण एर्वं सम्पन् न गदाफ सडक 

भत्काउन ेर समयमै मनमाफण सम्पन् न नभई सहर धलुाम्य भई जनथर्वाथ्यलाई प्रमतकूल असर पारररहकेो भन् ने मर्वषयमा सम्बमन्धत मनकायले 

मर्वमभन् न अध्ययन र र्वातार्वरण प्रदषूण मनयन्रणको उपायहरू अपनाए तापमन दमैनक जीर्वनयापनका क्रममा सर्वारी साधनहरूले उत्सजफन गरेको 

धरु्वाुँ धलुो, इुँटा भट्टाका मचम्नीहरूबाट मनमथकएका धरु्वाुँ धलुो, खानेपानी तिा ढल मनमाफणका क्रममा भत्काइएका सडक समयमै पनुथिाफपना 



नगदाफ बढेको धलुोसमेतले र्वरपरका र्वातार्वरण असन्तुमलत भई बटुर्वा, सर्वारी साधनका व्यमक्तहरू मार नभई घर, पसलमभरसमेत रहकेा 

व्यमक्तहरूलाई पमन जीर्वनयापन गनफ कमठन बनाइरहकेो यिािफ हामील ेदमैनक जीर्वनमा दखेी भोगीरहकेो त्यलाई भने बेर्वाथता गनफ समकुँ दनै । 

८. र्वातार्वरण र्वायुप्रदषूण मनयन्रण गने मर्वमभन् न उपायहरू अर्वलम्बन गरी काठमाडौं उपत्यका लगायतको र्वातार्वरण सन्तुमलत राख्नका लामग 

यस ैअदालतबाट मर्वकास मनमाफण मानर्व जीर्वनलाई समदृ्ध एर्वं सहज बनाउन अमत आर्वश्यक हुन्छ तर मर्वकास मनमाफणको कायफ गदाफ मानर्वीय 

जीर्वनलाई नै खतरामा पाने गरी गदाफ त्यो सन्तुमलत मर्वकास हुन नसक्ने । र्वातार्वरण गम्भीररूपले असर पाने गरी भएको मर्वकासले मानर्वको 

अमथतत्र्वमा नै खतरा उत्पन् न गने भएकाले त्यस प्रकारको मर्वकास अमभशापमा पररणत हुन पमन सक्छ । यसले मानर्वीय जीर्वनलाई सहजता 

तुल्याउनुको साटो झन  कमठन बनाउुँद ै लैजान्छ । र्वतफमानमा गणुथतरीय जीर्वनयापन गनफ, हाम्रो भमर्वष्यलाई बचाई राख् न र भार्वी पथुताको 

जीर्वनलाई सरुमक्षत बनाउन उमचत र्वातार्वरणीय थतर कायम गराई राख् नु सबैको साझा दामयत्र्व हुन आउने भनी ने.का.प. २०७४ अंक ६ 

मन.नं.९८२९ मा मममत २०७४।०१।२१ मा रै्सला भई मसद्धान्त प्रमतपादन भएको अर्वथिामा र्वातार्वरण प्रदषूणको उच्च दर कायम रहनु 

शोभनीय दमेखुँदनै । 

९. नेपालको समंर्वधानको मर्वमभन् न धाराहरूमा प्रदत्त मौमलक हकका प्रार्वधानहरूले पमन प्रत्येक व्यमक्तबाट समदुायलाई थर्वच्छ र्वातार्वरणमा 

बाुँच्न पाउने हक प्रत्याभतू गरेको अर्वथिा दमेखन्छ । धारा ३० द्वारा प्रदान गररएको थर्वच्छ र्वातार्वरणको हकअन्तगफत प्रत्येक नागररकलाई 

थर्वच्छ र थर्वथि र्वातार्वरणमा बाुँच्न पाउने हक हुनेछ भनी र्वातार्वरणलाई मौमलक हकको रूपमै प्रत्याभतू गरेको हुुँदा र्वातार्वरण संरक्षणको र 

प्रदषूण मनयन्रणको कायफमा प्रयासरत रहकेो भन् ने आधारमा मार सरकार तिा सम्बमन्धत मनकाय सथुत रही बथन नसक्ने भएकोले प्रथतुत ररट 

मनर्वेदन खारेज भए तापमन मनम्नबमोमजमका कायफहरू गनुफ गराउनु भनी मर्वपक्षीहरूको नाममा मनम्नानुसार मनदशेनात्मक आदशे जारी गररएको 

छ । 

१. २० र्वषफ परुाना भाडाका सार्वफजमनक सर्वारी साधनहरू व्यर्वथिापन गने सम्बन्धमा २०७१।११।१८ मा प्रकामशत सचूनाबमोमजमको 

कारबाहीलाई चथुत, दरुूथत रूपमा कायाफन्र्वयन गनफ मनयममत रूपमा सर्वारी चेक जाुँच गने व्यर्वथिा ममलाउनू । 

२. २० र्वषफ परुाना भइनसकेका सर्वारी साधनहरूबाट पमन धरु्वाुँको कारण प्रदषूण बढी भई र्वातार्वरण मबग्रने अर्वथिा भएकोले साना, ठूला 

प्रत्येक सर्वारी साधनहरूको मनयममत र अमनर्वायफ जाुँच गने प्रणाली थिामपत गनूफ । 

३. दमैनक रूपमा सडकको सरसर्ाइको मजम्मरे्वारी मलएका मनकायहरू महानगरपामलका, उपमहानगरपामलका, नगरपामलका र 

गाउुँपामलकाहरूले अमनर्वायफ रूपमा सदरै्व सडकको सरसर्ाइको व्यर्वथिाको लामग पयाफप्त कमफचारी तिा आर्वश्यक ममेसनरी साधनसमेतको 

व्यर्वथिा गरी मनमश्चत व्यमक्त र्वा कमफचारी र्वा संथिालाई मजम्मरे्वारी मदनु र त्यथतो मजम्मरे्वारी परूा नगने व्यमक्त, कमफचारी र्वा संथिालाई कारबाही 

गने सयंन्रसमेत मनमाफण गनूफ । 

४. मर्वमभन् न आयोजना र पररयोजनाहरूले सडक भत्काउुँदा तिा मनमाफण कायफ गदाफ एकआपसमा समन्र्वय गरी मनमाफण गनफ तिा भत्काएका 

सडक, संरचनाहरूबाट प्रदमूषत हुने धरु्वाुँ धलुो नरै्लने व्यर्वथिा गरी यिाशीघ्र सडक पनु:थिाफपनाको कायफ गनफ सयंन्र मनमाफण गरी शीघ्र 

कायाफन्र्वन गनूफ । 

५. काठमाडौं उपत्यकामभरका सडक मनमाफणको कायफ गदाफ पररयोजना समयमा नै सम्पन् न गराउनेतर्फ  सम्बमन्धत मनकायले मनरन्तर अनुगमन र 

मनरीक्षण गनुफ गराउनु होला । सडक खन्दा र्वा मनमाफण गदाफ र्वातार्वरण र जनसाधारणको थर्वाथ्यलाई बढीभन्दा बढी ध्यान मदई समय समयमा 

धलुो धरु्वाुँ नउड नको लामग सम्बमन्धत क्षेरमा मनयममत पानी छकफ ने व्यर्वथिा ममलाउनू । 

६. २०७२ साल र्वशैाख १२ गते नपेालमा गएको मर्वनासकारी भकूम्प र त्यसपमछ सो भकूम्पका मनरन्तर गएका परकम्पबाट भत्केका घर, 

परुातामत्र्वक महत्त्र्वका संरचनालगायतका कायफहरूको काठमाडौं उपत्यकामा पनु: मनमाफण गदाफ र्वातार्वरणीय थर्वच्छतालाई ध्यान मदई घर 



बनाउुँदा सडकमा महुँड ने मामनस र्वा सर्वारी साधनलाई क्षमत नहोस  भन् नको लामग मनमाफणथिलमा जालीद्वारा घेराबेरा गरेर मार गने गराउने 

व्यर्वथिा गराउनू । 

७. काठमाडौं उपत्यकामभरको सडकमा खानेपानीको पाइपलाइन मर्वथतार गने क्रममा सडक खनेर तत्काल खानेपानीको पाइप राखपेमछ 

त्यसलाई छोप्ने र पक् की नबन्दासम्म त्यसमामि कापेमटङ गनुफ गराउनु र समयसमयमा ब्रमुर र पानी छकफ ने व्यर्वथिा गनुफ गराउनू । 

८. काठमाडौं उपत्यकामा गडु ने सर्वारी साधनबाट र्वायुप्रदषूण गराउने खालका धरु्वाुँ र अत्यन्त कुरूप सर्वारी साधनको मनरन्तर अनुगमन र 

मनगरानी गरी त्यथता सर्वारी साधनलाई र्वातार्वरणीय प्रदषूणमा न्यूनीकरण गने सयंन्र राख् न लगाउनू । 

९. र्ोहोर मैला र मनमाफण सामग्री बोकेर महुँडेका सर्वारी साधनलाई र्ोहोर मैला र मनमाफण सामग्री अमनर्वायफ रूपमा छोपेर मार गडु ने व्यर्वथिा 

ममलाउनू । 

१०. हाम्रो र्वातार्वरण हाम्रै लामग हो भन् ने सोची र्वातार्वरण संरक्षणलाई सबै मर्वपक्षी मनकाय र पदामधकारीले थर्वच्छ र सर्ा राख् ने उपायहरू गनुफ 

गराउनू । यसको कायाफन्र्वयनलाई पणूफ रूपमा सचेत भई काठमाडौं उपत्यकालाई र्वातार्वरणीय थर्वच्छ र हररयाली सहरको रूपमा पररमचत 

गराउनेतर्फ  अग्रसर हुन आर्वश्यकता दमेखुँदा सोअनुसार गनुफ गराउनू । काठमाडौं उपत्यकाको सडक पेटीमा रूख मर्वरूर्वा रोप्ने रोपाउने, दबूो र 

घाुँसको व्यर्वथिापन गने गराउने गनूफ । 

११. सरकारी तर्वरमा काठमाडौं उपत्यकाको प्रदषूणको थतर मापन गनफ उपत्यकाको तीनै मजल्लामा सर्वारी बढी आर्वागमन हुने र मर्वकास 

मनमाफण कायफ भइरहकेा थिानमा प्रदषूण मापनयन्र थिापना गरी तोमकएको मापदण्ड नाघकेो छ, छैन भनी मनयममत रूपमा अनुगमन गने सयंन्र 

थिापना गनूफ । 

१२. सडकको र्ोहोरमैला र सर्वारी साधनबाट मनथकने धरु्वाुँ धलुोले थर्वच्छ र्वातार्वरण कायम हुनेमा प्रत्यक्ष असर परेको दमेखएकोले र्वायुको 

गणुथतरसम्बन्धी रामष्िय मापदण्ड, २०६९ र नेपाल सर्वारी प्रदषूण मापदण्ड, २०६९ लाई तत्काल कायाफन्र्वयन गनूफ । 

१३. मनमाफण कायफबाट उत्सजफन भएको माटोसमहतको र्ोहोरमैला, सडकमा छाडेको र सडक खाल्टाखलु्टी भएको कारण र्वातार्वरणमा प्रत्यक्ष 

रूपमा असर परेकोले तत्काल त्यसको व्यर्वथिापन गरी सदरै्व सर्ा राख् ने कायफ गनूफ । 

  

१०. यो मनदशेनात्मक आदशेको कायाफन्र्वयनको लामग आदशेको जानकारी मर्वपक्षीहरूलाई मदई रै्सला कायाफन्र्वयन मनदशेनालयमा प्रथतुत 

आदशेको प्रमतमलमप पठाउनू । प्रथतुत मनर्वेदन दायरीको लगत कट्टा गरी मममसल मनयमानुसार गरी अमभलेख शाखामा बुझाई मदनू । 

  

उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या. चोलेन्र शमशेर ज.ब.रा. 

इजलास अमधकृत: पे्रम खड का 

इमत संर्वत  २०७४ साल पसु ३० गत ेरोज १ शभुम  । 



 

 


