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मर्वषय : परमादशे 

  

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

मञ्चको तर्फ बाट आफ्नो हकमा समते ऐ.का अध्यक्ष ऐ.ऐ. बथने अमधर्वक्ता पदमबहादरु शे्रष्ठ 

मर्वरूद्ध 

मर्वपक्षी : काठमाडौं महानगरपामलकाको कायाफलय, बागदरबार, काठमाडौंसमेत 

  

मर्वकास र र्वातार्वरणको मबच आपसी सम्बन्ध हुने हुुँदा मर्वकास भार्वी पथुताको लामग बाधक नभई मदगो र समन्यायमा आधाररत हुनु आर्वश्यक 

हुन्छ । थर्वच्छ र्वातार्वरण मानर्व मात्रका लामग नभई सम्पणूफ जैमर्वक तिा र्वनथपमतक प्रजामतको संरक्षणको लामग अपररहायफ रहकेो छ । 

र्वातार्वरणीय प्रदषुणको पररणाम थर्वरूप जैमर्वक मर्वमर्वधतामा ह्रास हुुँद ैजाने र त्यसको प्रत्यक्ष असर मानर्वलाई पने हुुँदा समथत प्राणी जगत  को 

अमथतत्र्व थर्वथि र थर्वच्छ र्वातार्वरणमा मात्र सम्भर्व हुने हुन्छ । यी कुरालाई नीमतगतरूपमा नै र्वतफमान नेपालको संमर्वधानको धारा ५१ (छ) (५) 

मा “जनसाधारणमा र्वातार्वरणीय थर्वच्छतासम्बन्धी चतेना बढाई औद्योमगक एर्वम   भौमतक मर्वकासबाट र्वातार्वरणमा पनफ सक्ने जोमिमलाई 

न्यूमनकरण गद ैर्वन, र्वन्यजन्तु, पंक्षी, र्वनथपमत तिा जैमर्वक मर्वमर्वधताको संरक्षण, सरं्वधफन र मदगो उपयोग गने” भन्ने नीमत अङ मगकार गरेको 

दमेिन्छ । सोही धाराको िण्ड (१) मा “रामरिय महतअनुकूल तिा अन्तरपथुता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात  गद ै दशेमा उपलब्ध 

प्राकृमतक स्रोत साधनको संरक्षण, सरं्वद्धफन र र्वातार्वरणअनुकूल मदगोरूपमा उपयोग गने र थिानीय समदुायलाई प्रािममकता र अग्रामधकार मदुँद ै

प्राप्त प्रमतर्लहरूको न्यायोमचत मर्वतरण गने” भनी र्वातार्वरणीय न्यायको अर्वधारणालाई समते आत्मसात  गरेको पाइने । 

(प्रकरण नं.७) 



प्रदषुण भनेको र्वातार्वरणीय ह्रास र्वा र्वातार्वरणीय क्षमतको द्योतक हो । र्वातार्वरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दर्ा २(ि) मा “प्रदषुण भन्नाले 

र्वातार्वरणमा प्रत्यक्ष र्वा अप्रत्यक्षरूपले पररर्वतफन गरी र्वातार्वरणमा उल्लेिनीय ह्रास ल्याउने, क्षमत परु  याउने र्वा र्वातार्वरणको लाभदायी र्वा 

उपयोगी प्रयोजनमा हामन नोक्सानी परु  याउने मियाकलाप सम्झनु पछफ” भनी प्रदषुणको पररभाषा गररएको छ । जसअनुसार प्रदषुणले प्रकृमतको 

थर्वचामलत र्वातार्वरणलाई पररर्वतफन गने, प्राकृमतक थर्वच्छतामा ह्रास अिर्वा क्षमत गरी मानर्वीय जीर्वनलाई प्रभामर्वत गने कायफ गदफछ । मामनसको 

गणुात्मक जीर्वन कायम गनफ र्वातार्वरण प्रदषुणका कारकको रूपमा रहकेा र्ोहरमैलाको उमचत व्यर्वथिापन गने एर्वम   प्रदषुण मनयन्त्रणको 

कायफलाई सर्वाफमधक प्रािममकताको क्षेत्र मामनएको छ । र्वातार्वरणीय प्रदषुणको कारक तत्त्र्व मर्वमभन्न प्रकारका र्ोहोर मैलाको सजृना र सोको 

उमचत व्यर्वथिापन हुन नसक्नु हो । र्वातार्वरणीय प्रदषुणले मानर्वीय एर्वम   समथत प्राणीहरूको थर्वाथ्यमा गम्भीर असर गने हुुँदा थर्वथि 

र्वातार्वरणमा बाुँच्न पाउने हक जीर्वनको अमधकारसुँग प्रत्यक्ष सम्बमन्धत रहकेो पाइने । 

(प्रकरण नं.८) 

पचाफ, पम््लेट, होमडफङ गबोडफ जथता र्वथतु आरै्ुँमा र्ोहरमैला भएको हुुँदा यसले र्वातार्वरणका मर्वमभन्न अर्वयर्वहरू जथतै जल, थिल र र्वाय ु

प्रदषुण गनुफका सािै र्वातार्वरणको अको महत्त्र्वपणूफ पक्ष दृश्यको समेत प्रदषुण गदफछ । मर्वमभन्न मानर्वीय तिा प्राकृमतक कारणबाट उत्पन्न हुने 

र्वातार्वरणीय असर र्वा क्षमतले आुँिाको दृश्यमा पने नकारात्मक असरजन्य अर्वथिा नै दृश्य प्रदषुण हो । सहरी क्षेत्रमा हुने उमल्लमित 

प्रदषुणजन्य र्ोहरमैलाको कारक तत्त्र्व मानर्वीय मियाकलाप नै मान्नुपने हुन्छ । मामनसहरूको सर्वाफमधक आर्वतजार्वत हुने थिलहरूमा 

व्यर्वसामयक तिा राजनीमतक प्रयोजनका लामग रामिएका तिा टाुँमसएका पचाफ, पम््लेट, होमडफङ गबोडफ एर्वम   मभत्ते लेिनले मामनसको दृश्यमा 

मदग्भ्रममत गन,े सर्वारी दरु्फटना बढाइ सरुक्षा व्यर्वथिामा असर गने, अनार्वश्यकरूपमा मझझ्याहट बढाउन,े ससुमूचतभन्दा पमन गलत सचूना 

बढाउन,े अमतरमञ्जत सचूना मदने, सहरी मर्वकास तिा पयफटन मर्वकासमा अर्वरोध गनुफका साि ैसनु्दर र्वातार्वरणलाई नै कुरूप बनाउने हुन्छ । 

महानगरपामलकामभत्र रहकेा यथता प्रकारका र्ोहरमैलाहरू व्यर्वमथित, मयाफमदत, सरुमक्षत एर्वम   सहरी सौन्दयफयुक्त नहुनु र्वातार्वरणीय मचन्ता र 

चासोको मर्वषय हो । महानगरक्षेत्रमा रामिने व्यर्वसामयक प्रचार सामग्री तिा होमडफङ गबोडफलाई आम्दानीको महसाबले मात्र नहरेी यसले सहरी 

मर्वकास, सरुक्षा, सद  भार्व, सहरी हररयाली, सामामजक मलू्य र र्वातार्वरणमा पाने नकारात्मक प्रभार्वप्रमत सचते भई र्वातार्वरण संरक्षणका लामग 

आर्वश्यक कदम चाल्नुपने हुन आउने । 

(प्रकरण नं.१२) 

हार्वा, पानी, माटो, जीर्व मजर्वात्मा, र्वनथपमत, सम्पदा तिा संथकृमत सबै अर्वयर्वहरूको थर्वचामलत प्रणालीको सन्तुलनबाट थर्वच्छ र्वातार्वरण 

कायम हुने हुुँदा राज्य संयन्त्रका मनकायहरू, नागररक समाज, र्वातार्वरणको क्षेत्रमा मियाशील मनर्वेदक जथता गरैसरकारी संथिाहरू र समाजका 

हरेक व्यमक्त र्वातार्वरण संरक्षणका सरोकारर्वालाहरू हुन  । थर्वच्छ र थर्वथि र्वातार्वरणमा मात्र प्रत्यके व्यमक्तको जीर्वनको अमथतत्र्व सम्भर्व हुने 

र प्रत्येक व्यमक्तको साममुहक प्रयासले मात्र र्वातार्वरणीय थर्वच्छता कायम गनफ समकने ।  

(प्रकरण नं.१७) 

  

मनर्वेदकका तर्फ बाट : मर्वद्वान   अमधर्वक्ताहरू पदमबहादरु शे्रष्ठ, भरु्वनप्रसाद र्वाग्भ्ले, राज ुरु्याल, शान्ता पन्त, रामकुमार आचायफ 

मर्वपक्षीका तर्फ बाट : मर्वद्वान   अमधर्वक्ता रामप्रसाद भण्डारी 

अर्वलमम्बत नमजर : 

सम्बद्ध कानून : 



र्ोहोरमैला व्यर्वथिापन ऐन, २०६८ को दर्ा २(ण), २(ि), दर्ा ३ 

थिानीय थर्वायत्त्त शासन ऐन, २०५५ को दर्ा ९६ 

  

आदशे 

स.प्र.न्या.कल्याण शे्रष्ठ : नेपालको अन्तररम संमर्वधान, २०६३ को धारा ३२ तिा १०७(२) बमोमजम यस अदालतको असाधारण 

अमधकारक्षेत्रमभत्रको भई दायर हुन आएको प्रथतुत ररट मनर्वेदनको समंक्षप्त त्य र आदशे यसप्रकार छ : 

र्वातार्वरणीय मर्वकास तिा संरक्षण कानूनी मञ्च मजल्ला प्रशासन कायाफलय, काठमाडौंमा २०६५ सालमा दताफ भएपश्चात  समग्र 

र्वातार्वरणसम्बन्धी कानूनको कायाफन्र्वयन, प्रचार प्रसार र कानूनको मनमाफण कायफमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरूपमा यस संथिाको सम्पणूफ कायफसमममत 

र सदथयहरू लामग परेका छौं । हाम्रो मलू उदे्दश्य नै सम्बमन्धत मनकाय तिा व्यमक्तहरूलाई र्वातार्वरण संरक्षण, थर्वच्छ र्वातार्वरण र र्वातार्वरण 

कानूनको पालना गराउन िबरदारी गनुफ रहकेो  

छ । काठमाडौं महानगरपामलका क्षेत्रमभत्र र्वातार्वरण संरक्षणका लामग सरसर्ाईसम्बन्धी कानूनको पालना गनफ मर्वपक्षीहरूलाई मौमिकरूपमा 

अनुरोध गदाफसमेत बेर्वाथता गरेकाले मर्वपक्षी काठमाडौं महानगरपामलकाको कायाफलयमा गई अनमधकृतरूपमा लेमिएको मभते्त लेिन, टाुँमसएको 

तिा झणु्डाएको पोथटर, पम््लेट हटाई थर्वच्छ नगर मनमाफण गने सम्बन्धमा कानूनको कायाफन्र्वयन गररपाउुँ भनी मममत २०७१।२।२२ मा मलमित 

मनर्वेदन माग गरेका मियौं । मनर्वेदन माग दाबीअनुसार र्वातार्वरण संरक्षणका लामग पटकपटक अनुरोध गदाफसमेत कुनै र्वाथता नभएकाले बाध्य 

भई प्रथतुत मनर्वेदन मलइआएको छु ।  

र्ोहरमैला व्यर्वथिापन ऐन, २०६८ को दर्ा २ (ण) मा सार्वफजमनक थिलमा टाुँमसएको पोथटर, पम््लेटसमेत र्ोहरमैलाको पररभाषामभत्र पदफछ 

भन्ने उल्लेि छ । ऐ. को दर्ा २(ि) मा र्ोहरमैला सङ कलनको पररभाषा गद ैसार्वफजमनक थिलमा टाुँमसएको पोथटर, पम््लेट उ्काई सङ कलन 

गने कायफसमेत सम्झनु पछफ भन्न ेथपष्ट उल्लेि छ, तर र्वषौंर्वषफदमेि सार्वफजमनक थिलमा लेमिएको मभत्त ेलेिन, टाुँमसएको पोथटर, पम््लेट 

आजसम्म जथताको तथतै रहकेो छ । यसरी र्ोहरमैला व्यर्वथिापन ऐन, २०६८ को दर्ा ३ को उपदर्ा (१) मा र्ोहरमैला प्रबन्ध गने मजम्मेर्वारी 

थिानीय मनकायको हुनेछ भन्ने व्यर्वथिा भएकोमा मर्वपक्षीहरूले र्ोहरमैला प्रबन्ध गने मजम्मरे्वारी र कानूनी दामयत्य परुा गरेका छैनन  । यसरी नै 

मर्वपक्षी र्ोहरमैला व्यर्वथिापन प्रामर्वमधक सहयोग केन्रको काम, कतफव्य र अमधकारको मर्वषयमा ऐ.को दर्ा २८(ि) मा र्ोहरमैला 

व्यर्वथिापनको प्रामर्वमधक पक्षको अनुगमन तिा मलू्याङ कन गरी सोमा गनुफपने सधुारका सम्बन्धमा थिानीय मनकायलाई सझुार्व मदने भन्ने 

कानूनमा थपष्ट व्यर्वथिा भएकोमा मामि उमल्लमित अर्वथिाले काठमाडौं सहर कुरूप बमनरहकेो दखे्दा पमन त्यसलाई अनुगमन पमन नगरेको र 

त्यसतर्फ  आजसम्म सचेतसमेत गरेको नपाइएकोले मर्वपक्षीहरूले कानूनको पालना नगरेको प्रथट छ । 

त्यथतै थिानीय थर्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दर्ा ९६ को उपदर्ा १(ग) को ६ मा नगरपामलका क्षेत्रमा सरसर्ाइको कायफिम सञ्चालन 

गन,े गराउने भन्ने कानूनी व्यर्वथिा भएकाले मर्वपक्षीहरूले आफ्नो क्षेत्रमभत्रको सबै प्रकारको र्ोहरमैला सर्ा गने र त्यसलाई व्यर्वथिापन गन े

दामयत्र्व मर्वपक्षीहरूको हो भनी नगरपामलकाको काम, कतफव्य र अमधकार तोमकएको छ । र्वातार्वरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दर्ा २ (ट) मा 

रामरिय सम्पदा भन्नाले र्वातार्वरणसुँग सम्बमन्धत कुनै र्वथतु, थिल, र्वनथपमत तिा जीर्वजन्तु सम्झनु पछफ भन्ने छ । काठमाडौं महानगरपामलका 

क्षेत्रमभत्र रहकेो र्वथत,ु थिल, र्वनथपमत तिा जीर्वजन्तकुो संरक्षण, अनुगमन, मनरीक्षण तिा सरसर्ाई गनुफ मर्वपक्षीहरूको कानूनी दामयत्र्व भएकोमा 

मर्वर्वाद छैन । काठमाडौं महानगरपामलकाको १९ औ ंनगर पररषद ले जारी गरेको मर्वज्ञापन बोडफ तिा प्रचार सामाग्री मनयमन नीमत, २०७० को 

४ नं. को िण्ड (क) मा काठमाडौं महानगर क्षेत्रमभत्रका सार्वफजमनक थिानहरूमा अनमधकृत ढङ गले रामिएका सम्पणूफ व्यर्वसामयक होमडफङ 

बोडफहरू तिा प्रचार सामाग्रीहरू हटाउने र उक्त थिानहरूमा व्यर्वसामयक मर्वज्ञापन बोडफ तिा प्रचार सामाग्री राख्न पणूफरूपमा मनषेध गने भन्ने 

उल्लेि छ । सािै ऐ.को (ि) मा महानगरमभत्रका सबै प्रकारका मनममफत र्र टहराको छत, कौशी, छानामा रामिएको सम्पणूफ बोडफहरू हटाउने र 



उक्त थिानमा कुनै पमन प्रकारका प्रचारका सामाग्री तिा बोडफहरू राख्न मनषेध गने भनी उल्लेि छ । उक्त नीमतसमेत हालसम्म कायाफन्र्वयन हुन 

सकेको छैन । नेपालको अन्तररम संमर्वधान, २०६३ को धारा १६(१) मा प्रत्येक व्यमक्तलाई थर्वच्छ र्वातार्वरणमा बाुँच्ने हक हुनेछ भन्ने व्यर्वथिा 

रहकेो छ । यसरी थर्वच्छ र्वातार्वरणमा बाुँच्न पाउने हकलाई बेर्वाथता गद ै मर्वपक्षीहरूले र्वातार्वरणीय सरंक्षणमा बेर्वाथता गरी र्वातार्वरण 

संरक्षणसम्बन्धी कानूनको कायाफन्र्वयन गने कायफमतर कुनै पमन ध्यान नमदएको हुुँदा नेपालको अन्तररम संमर्वधान, २०६३ को धारा १६(१), 

१०७(२) समेतका आधारमा प्रथतुत मनर्वेदन गनफ आएको छु । 

काठमाडौं महानगरपामलकाका सम्पणूफ क्षेत्रका पिाफलहरू, सडकमा रामिएका मडभाइडर, र्रको कौशी, छाना, मबजलुीको पोलमा 

अनमधकृतरूपमा राजनीमतक एर्वम   व्यर्वसामयक नारा, मर्वज्ञापन बोडफहरू, मर्वज्ञापनहरू समहतका मभत्त ेलेिन, पोथटर, पम््लेट टाुँमसएको छ । 

त्यसलाई मर्वपक्षीहरूले न त अनुगमन गरेका छन  न त त्यथता अनमधकृत कायफ मनषेध नै गरेका छन  । यथता र्वथतुहरू आरै्ुँमा हामनकारक 

र्ोहरमैला भएकाले कानूनत: त्यथता र्ोहरमैलालाई सङ कलन गरी व्यर्वमथित गने मजम्मा मर्वपक्षी मनकायहरूको हो । त्यथतो कानूनी 

दामयत्र्वबाट मर्वमिु भई प्रत्येक जनता थर्वच्छ, सर्ा, हराभरा भएको र्वातार्वरणमा बाुँच्न पाउन,े महुँड न र रमाउन पाउने हकमा आर्ात भएको  

छ । यथतो कायफले काठमाडौं महानगरपामलकामभत्र थर्वच्छ र्वातार्वरण कायम नहुने, जसले गदाफ दृश्य प्रदषुण भई जनथर्वाथ्यमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 

असर पन ेर पयाफर्वरणमा समेत प्रत्यक्ष असर परी पयफटन व्यर्वसायमा समेत नकारात्मक असर परी अिफतन्त्रमा प्रमतकूल प्रभार्व पने प्रथट छ । 

नीमत मनमाफण तहका मनकायहरूबाट उमचत अनुगमन तिा मनदशेनहरू प्रदान गरी थर्वच्छ, सर्ा र सनु्दर सहर कायम राख्नुपने र्वा राख्न लगाउनु 

पने दामयत्र्वबाट मर्वमिु भएका छन  । 

अत: महानगरक्षेत्रमभत्र अनमधकृतरूपमा लिामलङ ग रहकेो मर्वज्ञापन बोडफ सङ कलन गने, भएको र्ोहरमैलालाई सर्ा गने एर्वम   प्रचमलत 

र्वातार्वरणसम्बन्धी कानून र नीमतहरूको कायाफन्र्वयन गरी सनु्दर नगर बनाउने कानूनी दामयत्र्व मर्वपक्षीहरूको भएको हुुँदा काठमाडौं 

महानगरपामलकामभत्र रहकेो गैरकानूनी तिा अनमधकृत मर्वज्ञापन बोडफ हटाउनु पने, मभते्तलेिन मेट नुपने, मभत्तामा गैरकानूनीरूपले रामिएको र 

टाुँमसएको पोथटर, पम््लेट, मबजलुीको पोलमा रहकेो मर्वज्ञापन, होमडफङ बोडफ, सडकमबचमा रामिएको मडभाइडरमा टाुँमसएका पोथटर, पम््लेट 

उ्काई सङ कलन गरी त्यथता र्ोहोरहरूको उमचत व्यर्वथिापन गनुफ र अब आइन्दा अनमधकृतरूपमा त्यथता कुनैपमन मकमसमका र्ोहरहरू गनफ 

नमदई काठमाडौं महानगरक्षते्रमभत्रको कुरूप हटाइ तिा सनु्दरता जोगाउनु भनी मर्वपक्षीहरूको नाममा परमादशेलगायत जो चामहने आदशे 

जारी गररपाऊुँ  । सािै, प्रथतुत मनर्वेदनमा अमन्तम आदशे हुुँदासम्म मामि उल्लेि गरेअनुसार दृश्य प्रदषुणले काठमाडौं महानगरपामलकाको 

सनु्दरता गमुी कुरूप हुने भएकाले तत्काल नै उक्त थर्वच्छ र्वातार्वरण कायम गने कायफको िालनी गनुफ गराउनु भनी मर्वपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च 

अदालत मनयमार्वली, २०४९ को मनयम ४१(१) बमोमजम अन्तररम आदशेसमते जारी गररपाउुँ भन्नेसमेत व्यहोराको ररट मनर्वेदन पत्र । 

यसमा के कसो भएको हो ? मनर्वेदकको मागबमोमजमको आदशे मकन जारी हुन नपने ? १५ मदनमभत्र मर्वपक्षीहरूबाट मलमित जर्वार् पेस गनुफ 

भनी सचूना पठाउनू । साि ैमनर्वेदकले अन्तररम आदशेसमेत माग गरेको सम्बन्धमा मर्वचार गदाफ साधारण अर्वथिामा परमादशेको ररट मनर्वेदनबाट 

अन्तररम आदशे जारी गररने प्रचलन कमैमात्र गररने मर्वषयर्वथतुमभत्र पने भए तापमन मनर्वेदकद्वारा मनर्वेदनसाि पेस गररएका र्ोटोसमेतका 

सामाग्रीहरूबाट यो इजलास आरै्ुँ ममाफहत भएको महससु गदफछ । यस मथिमतमा काठमाडौं महानगरपामलकाको सनु्दरतामा मनिार ल्याउन पमन 

थर्वच्छ र्वातार्वरण कायम गने कायफको िालनी तत्कालै गनुफ गराउनु भनी मर्वपक्षीहरूका नाउुँमा सर्वोच्च अदालत मनयमार्वली, २०४९ को मनयम 

४१(१) बमोमजम अन्तररम आदशे जारी गररमदएको छ । यो आदशेको जानकारी मर्वपक्षीहरूलाई शीघ्र मदई मनथसा मममसल सामेल राख्नू । साि ै

प्रथतुत मनर्वेदन नागररकको थर्वच्छ र्वातार्वरणमा बाुँच्न पाउने हकसुँग सम्बमन्धत भई संर्वेदनशील दमेिएकाले सर्वोच्च अदालत मनयमार्वली, 

२०४९ को मनयम ६३(३)(च५) बमोमजम अग्रामधकार मदई मनयमानुसार पेस गनुफ भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मममत 

२०७१।४।१४ को आदशे । 

मनर्वेदकले यस मर्वज्ञान, प्रमर्वमध तिा र्वातार्वरण मन्त्रालयलाई मर्वपक्षी बनाई दायर गनुफभएको ररट मनर्वेदनको मर्वषयर्वथतसुुँग यस मन्त्रालयको 

काम, कतफव्य तिा अमधकारक्षेत्र सम्बमन्धत छैन । र्वातार्वरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दर्ा ९(ि) बमोमजम रामरिय सम्पदाको संरक्षण गनुफ 

सम्बमन्धत मनकायको कतफव्य हुने उल्लेि भएको तिा र्वातार्वरण संरक्षण मनयमार्वली, २०५४ को मनयम २ िण्ड (ि) बमोमजम सम्बमन्धत 

मनकाय भन्नाले ऐन र्वा यस मनयमार्वलीमा उमल्लमित कामसुँग सम्बमन्धत नेपाल सरकारको कुनै मन्त्रालय सम्झनुपछफ भन्ने उल्लेि छ । नेपाल 



सरकार (कायफमर्वभाजन) मनयमार्वली, २०६९ ले यस मर्वज्ञान, प्रमर्वमध तिा र्वातार्वरण मन्त्रालयलाई मनमश्चत कायफक्षेत्र तोमकमदएको र त्यसरी 

तोमकमदएबमोमजमका काम, कतफव्य तिा अमधकारक्षेत्रहरू मजम्मरे्वारीपरू्वफक मनर्वाफह गनफ यस मन्त्रालय सदरै्व सचेत, समिय र प्रमतबद्ध भएकाल े

यस मन्त्रालयलाई मर्वपक्षी बनाएको हदसम्म मनर्वेदन दाबी िारेजभागी छ । मर्वपक्षी मनर्वेदक थर्वयम  ले आफ्नो मनर्वेदनमा र्ोहरमैला व्यर्वथिापन 

ऐन, २०६८ लाई आधार मलनुभएको दमेिन्छ । उक्त ऐनको कायाफन्र्वयन गने आमधकाररक मनकाय यस मन्त्रालय नभएको र यस मन्त्रालयको 

के कुन काम कारर्वाहीका कारणबाट यस मन्त्रालयलाई मर्वपक्षी बनाइयो र्वा यस मन्त्रालयले सम्पादन गरेका र्वा गने के-कुन काम कारर्वाहीका 

मर्वरूद्धमा ररट जारी हुनुपने हो भन्ने सम्बन्धमा मर्वपक्षीले थपष्ट र बोधगम्य त्य, कारण र आधार मदन नसक्नु भएकाले यस मन्त्रालयको हकमा 

ररट मनर्वेदन औमचत्यपणूफ दमेिुँदनै । तसिफ, प्रथतुत ररट मनर्वेदन िारेज गररपाउुँ भन्ने मर्वज्ञान, प्रमर्वमध तिा र्वातार्वरण मन्त्रालयको मलमित जर्वार् 

। 

मर्वपक्षी ररट मनर्वेदकले दाबी मलनुभएको मर्वषय गहृ मन्त्रालयसुँग सम्बमन्धत नरहकेो हुुँदा यस मन्त्रालयलाई मर्वपक्षी बनाउनु पने कुनै कारण 

आधार नै छैन । केर्वल मजल्ला प्रशासन कायाफलय, काठमाडौंमा संथिा दताफ ऐन, २०३४ बमोमजम दताफ भएको र्वातार्वरण मर्वकास तिा संरक्षण 

कानूनी मञ्च नामक संथिा दताफ गरेकै आधारमा मात्र यस मन्त्रालयलाई मर्वपक्षी बनाइनु कानूनसङ गत दमेिुँदनै । ररट मनर्वेदक आरै्ुँ उक्त 

संथिाको सदथयसमते रहकेो कुरालाई ररट मनर्वेदनमा उल्लेि गरेकाले र्ोहरमैला व्यर्वथिापन गने मनकायहरूसुँग समन्र्वय गरी व्यर्वथिापन 

गनुफपनेमा त्यसो नगरी असम्बमन्धत मन्त्रालयलाई प्रत्यिी बनाउनु परेको भन्ने कुनै आधारभतू त्य नै थिामपत हुन नसक्ने हुुँदा प्रथतुत ररट 

िारेजभागी छ, िारेज गररपाउुँ भन्ने व्यहोराको नेपाल सरकार, गहृ मन्त्रालयको मलमित जर्वार् । 

आ.र्व. २०७०/७१ मा काठमाडौं महानगरपामलकाको बाइसौं नगर पररषद  बाट थर्वीकृत मर्वज्ञापन बोडफ तिा प्रचार सामाग्री मनयमन गने नीमत, 

२०७० जारी भएपश्चात  काठमाडौं महानगरपामलकाले सम्बद्ध सरोकारर्वालाहरूको मनमम्त सार्वफजमनक सचूना जारी गरी २०७० साल भार १ 

गते व्यार्वसामयक होमडफङ बोडफ हटाउने अमभयान प्रारम्भ गररयो । यसरी अमभयान मनरन्तर जारी राख्दा ८७४ िान र्रको छत, कौशी र सार्वफजमनक 

थिानमा मर्वज्ञामपत व्यार्वसामयक होमडफङ बोडफ हटाई समकएको छ । सोही नीमतअनुसार र्रको झ्याल छोपी रािेका, होररजेन्टल्ली रामिएका, 

प्रयोजनमा रामिएका, मबजलुी तिा टेमलर्ोनको पोलमा रामिएका मर्वज्ञापन सामग्री हटाउने कायफ भइरहकेो  

छ । सहरको सौन्दयफतामा अर्वरोध पगु्भ्ने प्रकृमतका मभते्त लेिन, पम््लेट, पोथटर तिा अन्य प्रचार सामग्री २०७१ साल भार १५ गत ेहटाउन 

सम्बद्धहरूलाई १५ मदने सचूना पनु: प्रकाशन गरी पनु: समूचत गररएको छ । सहरको थर्वच्छता, सौन्दयफता र हररयाली प्रर्वद्धफन गनफ यस कायाफलयले 

मर्वमभन्न नीमतगत मनणफय, कानूनी व्यर्वथिा र संथिागत मनयमनको प्रबन्ध गरी मनरन्तर मियाशील छ । मर्वगत २ र्वषफ अगामडको अर्वथिाभन्दा 

आजको मदनमा सहरबाट व्यार्वसामयक होमडफङ बोडफ हटाउने कायफमा गणुात्मक र्ड को मारेको व्यहोरासमेत सम्मामनत अदालतमा यस मलमित 

जर्वार्मार्फ त मनर्वेदन गनफ चाहन्छौं । मभत्ते लेिन, पोथटर जथता दृश्य प्रदषुणसमेत गने र्ोहरमैलाको प्रबन्ध एर्वम  व्यर्वथिापनको लामग काठमाडौं 

महानगरपामलकाको कायाफलय र अन्तगफतको मनकायहरूले उपलब्ध स्रोत साधन एर्वम  जनशमक्त पररचालन गरी मर्वमभन्न सञ्चार 

माध्यमहरूमार्फ त जनचेतनामलूक कायफिम सञ्चालन गरी थर्वच्छ, सर्ा र सनु्दर सहरको नारासमहत कानूनबमोमजम कायफसम्पादन गरी आएको 

छ । 

मर्वज्ञापन बोडफ तिा प्रचार सामाग्री मनयमन गन ेनीमत, २०७० काठमाडौं महानगरपामलकाको कायाफलयबाट जारी भएको त्य ररट मनर्वेदनबाटै 

थपष्ट हुन्छ । उक्त नीमत हाल कायाफन्र्वयनको िममा छ । काठमाडौं महानगरपामलकाको उपलब्ध साधन, स्रोत, जनशमक्त, मर्वमनयोमजत बजेट 

आमद पक्षको यमकन नै नगरी र्वातार्वरण संरक्षणमा उदामसन रहकेो भनी दायर गरेको मनर्वेदन व्यहोरा सत्यतामा आधाररत छैन । र्ोहरमैला 

व्यर्वथिापन गरर काठमाडौं महानगरपामलकाको सनु्दरतामा मनिार ल्याउन काठमाडौं महानगरपामलकाको कायाफलय एर्वम  अन्तगफतको 

मनकायसुँग हाल उपलब्ध स्रोत, साधन र जनशमक्तको पररचालनले मात्र सम्भर्व हुन सक्दनै । अिाफत  काठमाडौं महानगरपामलकाको एक्लो 

प्रयासले मात्र दृश्य प्रदषुण एर्वम  र्ोहर व्यर्वथिापन हुन सक्दनै । थर्वच्छ, सर्ा र सनु्दर महानगरपामलका बनाई सोलाई कायम राख्न ररट मनर्वेदक 

एन.मज.ओ. जथता संथिाहरू, प्रत्यके नगरर्वासी जागरूक हुन जरूरी छ । र्ोहर व्यर्वथिापनको कायफमा प्रत्येक नागररक, र्र, समाज एर्वम   

मनकायको सहयोग र साि रहकेो छ मक छैन भन्ने मर्वषय अमधक महत्त्र्वपणूफ हुने हुनाले प्रचमलत कानूनको दायरामभत्र रही आफ्नो दामयत्र्व बहन 

गरररहकेो मनकायलाई कानूनको अर्वज्ञा एर्वम  अपहलेना गरेको, कानून कायाफन्र्वयन नगरी महानगरपामलकालाई कुरूप बनाएको भनी ठोस र 

र्वथतुगत आधार प्रमाणमर्वना अनमधकृत र्ोटो एर्वम  मभमडयो पेस गरी दायर भएको मनर्वेदन र सो मनर्वेदनको आधारमा जारी भएको अन्तररम 



आदशे िारेज गररपाउुँ भन्ने व्यहोराको काठमाडौं महानगरपामलका, ऐ.को र्वातार्वरण मर्वभाग र ऐ.को कानून महाशािाको सयंुक्त मलमित 

जर्वार् । 

मर्वपक्षी ररट मनर्वेदकले काठमाडौं महानगरपामलकाको क्षेत्रमभत्र र्वातार्वरण संरक्षण गनुफपने मर्वषयलाई मलई उठाउनु भएका मजमकरहरूप्रमत सहरी 

मर्वकास मन्त्रालय गमम्भर एर्वम   सदरै्व सचेत रहकेो  

छ । नेपाल सरकार, कायफमर्वभाजन मनयमार्वलीले यस मन्त्रालयलाई सहरी क्षेत्रको मर्वकासको लामग नीमत मनमाफणलगायत महत्त्र्वपणूफ मजम्मरे्वारी 

प्रदान गरेको  

छ । उक्त मजम्मरे्वारी परुा गनफ यस मन्त्रालयबाट अन्य मर्वमभन्न मनकायहरूसुँग समन्र्वय गरी समग्र सहरी क्षेत्रको मर्वकास, सहरी परू्वाफधार मर्वकास 

र सहरी सनु्दरतालगायतका मर्वषयमा मर्वमभन्न नीमतगत व्यर्वथिा गरी सोबमोमजम मर्वमभन्न कायफिमहरू समते सञ्चालन गरररहकेो व्यहोरा 

सम्मामनत अदालतसमक्ष अर्वगत गराउुँदछु । ररट मनर्वेदकले उल्लेि गनुफभएका मर्वषयहरूलाई पमन यस मन्त्रालयले गमम्भररूपमा मलएको र 

सरोकारर्वाला अन्य मनकायहरूसुँग समन्र्वय गरी सहरी र्वातार्वरण संरक्षण गने कायफमा मनरन्तररूपमा लामगरहकेो हुुँदा प्रथतुत ररट मनर्वेदन िारेज 

गररपाउुँ भन्ने व्यहोराको सहरी मर्वकास मन्त्रालयको मलमित जर्वार् । 

र्ोहरमैला व्यर्वथिापन ऐन, २०६८ को दर्ा २८ ले यस केन्रको काम, कतफव्य र अमधकारको बारेमा प्रथटरूपमा व्यर्वथिा गरेको छ । मखु्यरूपमा 

केन्रको काम, कतफव्य नगरपामलकाहरूलाई र्ोहरमैला व्यर्वथिापनमा प्रामर्वमधक सहयोग उपलब्ध गराउने, प्रमर्वमधको आयात, मर्वथतार तिा 

प्रचारप्रसार गने, र्ोहरमैला व्यर्वथिापनसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान गने गराउने, हामनकारक थर्वाथ्य रासायमनक र्ोहरमैलाको 

व्यर्वथिापनका लामग सम्बमन्धत मनकायको ध्यानाकषफण गराउने, र्ोहरमैलाको प्रकृमतको आधारमा त्यसको उत्पादन र न्यमूनकरण गने 

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

गरी सोमा गनुफपने सधुारका सम्बन्धमा थिानीय मनकायलाई सझुार्व मदनेलगायतका काम, कतफव्यहरू तोमकएकामा सोहीबमोमजम नै यस केन्रले 

आफ्ना गमतमर्वमधहरू सञ्चालन गरररहकेो व्यहोरा अनुरोध छ । 

काठमाडौं उपत्यकालगायत दशेका प्रमिु सहरहरू र ती सहरका मखु्य क्षेत्र एर्वम   सार्वफजमनक थिलहरूमा जिाभार्वी होमडफङ बोडफ राख्न ेर 

पोथटर, पम््लेट टाुँथने कायफले सहरी सौन्दयफता र र्वातार्वरणमा समेत गमम्भर ह्रास ल्याएको सन्दभफमा समेत मर्वमभन्न समयमा केन्रले 

नगरपामलकाहरूलाई त्यसरी अनमधकृतरूपमा पोथटर, पम््लेट टाुँथने र होमडफङ बोडफ राख्ने कायफलाई मनरूत्सामहत गनफ र सोको व्यर्वथिापन 

गनेतर्फ  समेत आर्वश्यक कायफिम तजुफमा गरी कायाफन्र्वयन गनफ नगरपामलकाहरूलाई पत्राचार गररएको छ । अत: र्ोहरमैला व्यर्वथिापन ऐन, 

२०६८ ले मनमदफष्ट गरेका काम, कतफव्य यस केन्रले मनर्वाफह गरररहकेो र र्ोहरमैला व्यर्वथिापनका मर्वमर्वध पक्ष पोथटर, पम््लेट, होमडफङ बोडफ 

हटाउने र व्यर्वथिापन गने कायफमा समेत केन्रले नगरपामलकाहरूलाई पत्राचार गरी जानकारी एर्वम   सझुार्व मदइरहकेाले केन्रको नाममा मनर्वेदन 

मागबमोमजमको आदशे जारी हुनु नपने हुुँदा प्रथतुत ररट मनर्वेदन िारेज गररपाउुँ भन्नेसमेत व्यहोराको र्ोहरमैला व्यर्वथिापन प्रामर्वमधक सहयोग 

केन्रको मलमित जर्वार् । 

प्रथतुत ररट मनर्वेदनका सम्बन्धमा मभत्ते लेिन, पोथटरजथता दृश्य प्रदषुण एर्वम   र्ोहरमैलाको प्रबन्ध तिा व्यर्वथिापनको लामग यस कायाफलयको 

मनदशेन र समन्र्वयसमेतमा उपलब्ध स्रोत, साधन र जनशमक्त पररचालन गरी गराई मर्वमभन्न सञ्चार माध्यमहरूमार्फ त जनचेतनामलुक कायफिम 

सञ्चालन गरी थर्वच्छ, सर्ा र सनु्दर सहरको नारासमहत कानूनबमोमजमको कायफ सम्पादन गद ैगराउुँद ैआइरहकेो अर्वथिामा र्वातार्वरणमा 

प्रत्यक्ष असर पने गरी कानूनको उल्लङ र्न, अर्वज्ञा गरी कानून कायाफन्र्वयन नगरेको भनी दायर गरेको मनर्वेदन व्यहोरा सत्यतामा आधाररत छैन 

। र्वातार्वरण संरक्षण, थर्वच्छ र्वातार्वरण र र्वातार्वरण कानूनको पालना गनफ गराउन िबरदारी गरी प्रचमलत कानूनको दायरामभत्र रही आफ्नो 

दामयत्र्व बहन गरररहकेो मनकायलाई कानूनको अर्वज्ञा एर्वम   अपहलेना गरेको, कानूनको पालना नगरेको भनी र्वथतुगत आधार प्रमाणमबना दायर 

गरेको ररट मनर्वेदन एर्वम   सो मनर्वेदनको आधारमा जारी भएको अन्तररम आदशेसमेत िारेज गररपाउुँ भन्ने मजल्ला प्रशासन कायाफलय, 

काठमाडौंको मलमित जर्वार् । 



ररट मनर्वेदकले आफ्नो मनर्वेदनमा यस मन्त्रालयको के कथतो काम, कारर्वाही र्वा मनणफयबाट मनजको के कथतो सरं्वैधामनक तिा कानूनी हक 

अमधकार हनन  हुन गएको हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेि गनफ सक्नुभएको छैन । र्ोहरमैला व्यर्वथिापन ऐन, २०६८ ले र्ोहरमैलाको 

प्रबन्ध तिा व्यर्वथिापन गने मजम्मरे्वारी र दामयत्र्व थिानीय मनकायलाई तोकेबमोमजम थिानीय मनकायबाट र्ोहरमैला व्यर्वथिापनको कायफ 

भइरहकेो सर्वफमर्वमदतै छ । थिानीय थर्वायत्त्त शासन ऐन, २०५५ को दर्ा ८० बमोमजम थिामपत नगरपामलका ऐ. ऐनको दर्ा ८१ अनुसार एक 

अमर्वमच्छन्न उत्तरामधकारर्वाला थर्वशामसत सङ गमठत संथिा भएको थपष्ट छ । साि ैसोही ऐनको दर्ा २६२ मा थिानीय थर्वायत्त्त शासन 

ऐनबमोमजम गाउुँ मर्वकास समममत, नगरपामलका तिा मजल्ला मर्वकास समममतलाई प्राप्त अमधकार उक्त ऐनमा अन्यिा व्यर्वथिा भएकोमा बाहके 

ती मनकायहरूले नै प्रयोग गनुफपने कानूनी व्यर्वथिा रहबेाट थर्वायत्त्त नगरपामलकाबाट कानूनबमोमजम र्ोहरमलैा व्यर्वथिापनको काम भइरहकेो 

अर्वथिामा यस मन्त्रालयबाट मनदशेन मदइरहनुपने अर्वथिासमेत नहुुँदा मर्वपक्षीको ररट मनर्वेदन िारेज गररपाउुँ भन्नेसमेत व्यहोराको सङ र्ीय 

माममला तिा थिानीय मर्वकास मन्त्रालयको मलमित जर्वार् ।  

मनयमबमोमजम दमैनक पेसी सचूीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रथतुत ररट मनर्वेदनमा मनर्वेदकतर्फ बाट उपमथित मर्वद्वान   अमधर्वक्ताहरू 

श्री पदमबहादरु शे्रष्ठ, श्री भरु्वनप्रसाद र्वाग्भ्ले, श्री राज ुरु्याल, श्री शान्ता पन्त, श्री रामकुमार आचायफले काठमाडौं महानगरपामलकाको सडकमा 

रामिएका मडभाइडर, र्रको कौशी, छाना, मबजलुीको पोल एर्वम   पिाफलहरूमा अनमधकृतरूपमा मर्वमभन्न राजनीमतक एर्वम   व्यर्वसामयक नारा, 

मर्वज्ञापन बोडफहरू, मभत्ते लेिन, पोथटर, पम््लेटसमेतले दृश्य प्रदषुणलगायतका अन्य र्वातार्वरणीय प्रदषुण भएको छ । महानगरपामलकामा व्याप्त 

उक्त र्वातार्वरणीय प्रदषुणलाई मर्वपक्षीहरूले नत अनुगमन गरेका छन  न त त्यथता अनमधकृत कायफ मनषेध नै गरेका छन  । यसबाट प्रत्यके व्यमक्तको 

थर्वच्छ, सर्ा र हराभरा भएको र्वातार्वरणमा बाुँच्न, महुँड न र रमाउन पाउने हकमा आर्ात भएको छ । र्वातार्वरण प्रदषुण गने उक्त र्ोहरमैलालाई 

सङ कलन गरी व्यर्वमथित गने कानूनी दामयत्र्व मर्वपक्षी मनकायहरूको हो । काठमाडौं महानगरपामलकामभत्र रहकेो अनमधकृत मर्वज्ञापन बोडफ 

हटाउन, मभते्तलेिन मेट न, र्र पिाफल सडकका मडभाइडर आमदमा टाुँमसएको पोथटर, पम््लेट उ्काई सङ कलन गरी त्यथता र्ोहोरहरूको 

उमचत व्यर्वथिापन गनफ र त्यथता कुनैपमन मकमसमका र्ोहरहरू गनफ नमदई काठमाडौं महानगरपामलकालाई सनु्दर र थर्वच्छ बनाउन मर्वपक्षीहरूको 

नाममा परमादशेलगायत आर्वश्यक आदशे जारी हुनुपदफछ भनी गनुफभएको बहस समुनयो । 

प्रत्यिी काठमाडौं महानगरपामलकासमेतका तर्फ बाट उपमथित मर्वद्वान   अमधर्वक्ता श्री रामप्रसाद भण्डारील ेकाठमाडौं महानगरपामलकाको 

कायाफलय र अन्तगफतको मनकायहरूले उपलब्ध स्रोत साधन एर्वम   जनशमक्त पररचालन गरी थर्वच्छ, सर्ा र सनु्दर सहरको नारासमहत र्वातार्वरण 

संरक्षणसम्बन्धी कायफिमहरू सञ्चालन गद ैआएका छन  । काठमाडौं महानगरपामलकाले मर्वज्ञापन बोडफ तिा प्रचार सामाग्री मनयमन गने नीमत, 

२०७० जारी गरी उक्त नीमत हाल कायाफन्र्वयनको िममा छ । काठमाडौं महानगरपामलकाको उपलब्ध साधन, स्रोत, जनशमक्त, मर्वमनयोमजत 

बजेट र सोबमोमजम सम्पादन गरेको कायफ आमद पक्षको यमकन नै नगरी र्वातार्वरण संरक्षणमा उदामसन रहकेो भनी दायर गरेको मनर्वेदन व्यहोरा 

सत्यतामा आधाररत  

छैन । काठमाडौं महानगरपामलकाको एक्लो प्रयासले मात्र दृश्य प्रदषुणलगायतका अन्य र्वातार्वरणीय प्रदषुणको व्यर्वथिापन सम्भर्व छैन । 

थर्वच्छ, सर्ा र सनु्दर नगर बनाई सोलाई कायम राख्न ररट मनर्वेदक जथता संथिाहरू, अन्य सरकारी तिा गैरसरकारी मनकायहरू र प्रत्यके 

नगरर्वासी जागरूक हुन जरूरी  

छ । अतः महानगरपामलकाले आफ्नो कानूनबमोमजमको दामयत्र्व तिा मजम्मेर्वारीअनुरूप नगरमभत्रको र्वातार्वरणीय थर्वच्छता कायम गने कायफ 

गरी आएको हुुँदा प्रथतुत मनर्वेदन िारेज गररपाउुँ भनी गनुफभएको बहस समुनयो । 

उमल्लमित बहस सनुी मममसलसमेत अध्ययन गरी हदेाफ प्रथतुत ररटमा मनर्वेदन मागबमोमजमको आदशे जारी गनुफपने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा 

मनणफय गनुफपने दमेियो । 

२. मनणफयतर्फ  मर्वचार गदाफ मनर्वेदकले प्रथतुत ररट मनर्वेदनमा काठमाडौं महानगरपामलकामभत्र रहकेा र्रको कौशी, छत, पिाफल, मबजलुीको पोल 

एर्वम   सडकमा रामिएका मडभाइडरहरूमा अनमधकृत एर्वम   अमनयमन्त्रतरूपमा मर्वमभन्न राजनीमतक एर्वम   व्यर्वसामयक नारासमहतका मभत्त े

लेिन, पोथटर, पम््लेट, मर्वज्ञापन बोडफहरू समेतले दृश्य प्रदषुणलगायतका अन्य र्वातार्वरणीय प्रदषुण भएकोमा प्रदषुण हटाउने कानूनी दामयत्र्व 



भएका मर्वपक्षीहरूले र्ोहरको उमचत व्यर्वथिापन नगरेको हुुँदा प्रत्येक व्यमक्तको थर्वच्छ र्वातार्वरणमा बाुँच्न पाउने हकमा आर्ात भएकोले 

त्यथता र्ोहोरहरूको उमचत व्यर्वथिापन गरी महानगरपामलकाको सनु्दरता र थर्वच्छता कायम गनफ  मर्वपक्षीहरूको नाममा परमादशे जारी गररपाउुँ 

भनी माग गरेको पाइन्छ । मर्वपक्षीतर्फ को मलमित जर्वार्मा काठमाडौं महानगरपामलकाको र्वातार्वरणीय थर्वच्छता कायम गनफ उपलब्ध स्रोत, 

साधन, जनशमक्त र बजेटको सममुचत पररचालन गरी आएको र महानगरपामलकाको एक्लो प्रयासले मात्र दृश्य प्रदषुणलगायतका अन्य 

र्वातार्वरणीय प्रदषुणको व्यर्वथिापन सम्भर्व नहुने र सबै सरकारी मनकाय तिा गैरसरकारी संथिाहरू र प्रत्यके नागररक थर्वयम   जागरूक भई 

महानगरपामलकामभत्रको र्वातार्वरणीय थर्वच्छता कायम गने कायफमा मियाशील हुन जरूरी भएको हुुँदा प्रथतुत मनर्वेदन िारेज गररपाउुँ भनी 

उल्लेि गरेको पाइन्छ । 

३. मनर्वेदकले प्रथतुत ररट मनर्वेदनमा मलूतः काठमाडौं महानगरपामलकाको मर्वमभन्न थिानहरूमा रहकेा पचाफ, पम््लेट, मभते्तलेिन र अनमधकृत 

मर्वज्ञापनबोडफ आमदले र्वातार्वरण प्रदषुण गरी व्यमक्तको थर्वच्छ र्वातार्वरणमा बाुँच्न पाउने जीर्वनको अमधकार नै हनन हुन गएको भन्ने उल्लेि 

गरेको दमेिन्छ । बाुँच्न पाउने अमधकार अिाफत  जीर्वनको अमधकार (Right to life) लाई आधारभतू मानर्व अमधकार मामनन्छ । मानर्व 

अमधकारको मर्वश्वव्यापी र्ोषणापत्र (Universal Declaration of Human Rights, १९४८) को धारा ३ ले प्रत्येक व्यमक्तलाई जीर्वन, 

थर्वतन्त्रता र सम्पमत्तको अमधकार हुनेछ (Everyone has the right to life, liberty and security of person) भनी तिा नागररक तिा 

राजनीमतक अमधकारसम्बन्धी अन्तराफमरिय अनुबन्ध (International Covenant on Civil and Political Rights, १९६६) को धारा ६ 

ले प्रत्येक व्यमक्तलाई जीर्वनको अन्तरमनमहत अमधकार छ (Every human being has the inherent right to life..) भनी जीर्वनको 

अमधकारलाई मर्वशषे महत्त्र्व मदएको पाइन्छ । 

४. मर्वश्वमा मर्वमभन्न मलुुकहरूमा मर्वकासको नाममा प्राकृमतक सम्पदाहरूको अमधक र अमनयमन्त्रत दोहनले एकामतर मदगो मर्वकास न ै

प्रमतकूलरूपले प्रभामर्वत हुने प्रर्वमृत्त िडा भएको छ भने अकाफतर्फ  भौमतक मर्वकास एर्वम   औद्योमगक उत्पादनयुक्त र्वथतु तिा गमतमर्वमधहरूबाट 

जल, र्वायु र भमूम सबै प्रदमुषत हुन िालेको त्यबाट सचेत भएर मर्वश्वव्यापीरूपमा नै थर्वच्छ र्वातार्वरणको पक्षमा आर्वाज उठाउन िामलएको 

कररब ४ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । सयंुक्त रारि सरं्को तत्त्र्वार्वधानमा जीर्वन र र्वातार्वरणमबचको अन्तरमनभफरतालाई मध्यनजर रािेर 

थटकहोममा सन  १९७२ मा सयंकु्त रारि संर्ीय मानर्व र्वातार्वरणसम्बन्धी सम्मेलन (United Nations Conference on Human 

Environment) सम्पन्न भई सम्मलेनबाट मर्वमभन्न २६ र्वटा मसद्धान्तसमहतको थटकहोम र्ोषणा पत्र (Stockholm Declaration) जारी 

भएको मियो जनु र्वातार्वरण संरक्षणको लामग कोशेढुङ गा सामबत भएको छ । उक्त र्ोषणा पत्रको मसद्धान्त नं. १ ले सम्मानयकु्त र थर्वच्छ जीर्वन 

जीउनको लामग आर्वश्यक उमचत र्वातार्वरणमा मामनसलाई थर्वतन्त्रता, समानता र आधारभतू आर्वश्यकताहरू समहत जीउन पाउने हक रहन्छ 

र उसुँग र्वातार्वरणलाई र्वतफमान तिा भार्वी मपुँढीसमेतको लामग संरक्षण र सम्बद्धफन गने पमर्वत्र उत्तरदामयत्र्व पमन रहन्छ (Man has the 

fundamental right to freedom, equality and adequate condition of life, in an environment of a quality that permits 

a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for 

present and future generations) भनेको पाइन्छ । त्यथतै सयंुक्त रारि सरं्को आयोजनामा सन  १९९२ मा सम्पन्न र्वातार्वरण र 

मर्वकाससम्बन्धी सयंुक्त रारि सरं्ीय सम्मेलन (United Nations Conference on Environment and Devlopment) ले पाररत गरेको 

मर्वमभन्न २७ मसद्धान्तसमहतको ररयो र्ोषणा पत्र (Rio Declaration) एर्वम   एजेन्डा २१ (Agenda २१)  ले मदगो मर्वकास सािै थर्वच्छ 

र्वातार्वरणमा बाुँच्ने हकलाई जोड मदएको पाइन्छ । र्वातार्वरण संरक्षणको क्षेत्रमा संयकु्त रारि सरं्को तत्त्र्वार्वधानमा मर्वमभन्न अन्तराफमरिय 

महासमन्धहरू भएका र अमधकांश महासमन्धको नेपाल पक्ष रारिसमेत रहकेो छ । 

५. र्वातार्वरण र मानर्व जीर्वनको पारथपररक सम्बन्धलाई दृमष्टगत गरेर र्वतफमान मर्वश्वमा थर्वच्छ र्वातार्वरणको हकलाई मानर्व अमधकारको रूपमा 

थर्वीकार गरेको पाइन्छ भने प्राय: सबै मलुुकहरूले आफ्नो दशेको समंर्वधानमा थर्वच्छ तिा थर्वथि र्वातार्वरणको हकलाई मौमलक हकको रूपमा 

व्यर्वथिा गरी र्वातार्वरण संरक्षण सम्बन्धमा कानूनी र संथिागत सयंन्त्रको मनमाफण गरेको पाइन्छ । हाम्रो दशेमा पमन प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा 

कैयन कानूनमा र्वातार्वरण संरक्षणसम्बन्धी व्यर्वथिा रहकेो पाइन्छ । मर्वशषे कानूनको रूपमा भने र्वातार्वरण संरक्षण ऐन, २०५३ जारी भई ऐनका 

प्रार्वधानहरूको कायाफन्र्वयनको लामग कायफमर्वमधगत व्यर्वथिासमहतको र्वातार्वरण संरक्षण मनयमार्वली, २०५४ समेत मनमाफण भएको  



पाइन्छ । उक्त ऐनले दर्ा २(क) मा र्वातार्वरणका सम्बन्धमा “र्वातार्वरण भन्नाले प्राकृमतक, साुँथकृमतक र सामामजक प्रणालीहरू, आमिफक तिा 

मानर्वीय मियाकलापहरू र मयनका अर्वयर्वहरू तिा ती अर्वयर्वहरूको मबचको अन्तरमिया तिा अन्तर सम्बन्ध सम्झनु पछफ” भनी पररभामषत 

गरेको छ । 

६. नेपालको अन्तररम संमर्वधान, २०६३ को धारा १६ मा र्वातार्वरण तिा थर्वाथ्यसम्बन्धी हकको व्यर्वथिा गरी उक्त धाराल ेप्रत्येक व्यमक्तलाई 

थर्वच्छ र्वातार्वरणमा बाुँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यर्वथिा गरेको छ । र्वतफमान नेपालको संमर्वधानको धारा ३० मा थर्वच्छ र्वातार्वरणको हकको 

व्यर्वथिा भई उक्त धाराको उपधारा (१) मा प्रत्येक नागररकलाई थर्वच्छ तिा थर्वथि र्वातार्वरणमा बाुँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यर्वथिा रहकेो 

छ । नेपालको अन्तररम संमर्वधान, २०६३ को धारा ३५ को उपधारा (५) मा राज्यले र्वातार्वरण थर्वच्छ राख्न आर्वश्यक व्यर्वथिा  

गनेछ । जनसाधारणमा र्वातार्वरणीय थर्वच्छताको चेतना बढाई भौमतक मर्वकाससम्बन्धी मियाकलापहरूद्वारा र्वातार्वरणमा प्रमतकूल असर पनफ 

नमदन एर्वम   र्वातार्वरण तिा दलुफभ र्वन्यजन्तुको मर्वशषे संरक्षणमा राज्यले प्रािममकता मदनेछ भन्ने व्यर्वथिा रहकेो छ । 

७. मर्वकास र र्वातार्वरणको मबच आपसी सम्बन्ध हुने हुुँदा मर्वकास भार्वी पथुताको लामग बाधक नभई मदगो र समन्यायमा आधाररत हुनु 

आर्वश्यक हुन्छ । थर्वच्छ र्वातार्वरण मानर्व मात्रका लामग नभई सम्पणूफ जैमर्वक तिा र्वनथपमतक प्रजामतको संरक्षणको लामग अपररहायफ रहकेो छ 

। र्वातार्वरणीय प्रदषुणको पररणाम थर्वरूप जैमर्वक मर्वमर्वधतामा ह्रास हुुँद ैजाने र त्यसको प्रत्यक्ष असर मानर्वलाई पने हुुँदा समथत प्राणी जगत  को 

अमथतत्र्व थर्वथि र थर्वच्छ र्वातार्वरणमा मात्र सम्भर्व हुने हुन्छ । यी कुरालाई नीमतगतरूपमा नै र्वतफमान नेपालको संमर्वधानको धारा ५१ (छ) (५) 

मा “जनसाधारणमा र्वातार्वरणीय थर्वच्छतासम्बन्धी चतेना बढाई औद्योमगक एर्वम   भौमतक मर्वकासबाट र्वातार्वरणमा पनफ सक्ने जोमिमलाई 

न्यूमनकरण गद ैर्वन, र्वन्यजन्तु, पंक्षी, र्वनथपमत तिा जैमर्वक मर्वमर्वधताको संरक्षण, सरं्वधफन र मदगो उपयोग गने” भन्ने नीमत अङ मगकार गरेको 

दमेिन्छ । सोही धाराको िण्ड (१) मा “रामरिय महतअनुकूल तिा अन्तरपथुता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात  गद ै दशेमा उपलब्ध 

प्राकृमतक स्रोत साधनको संरक्षण, सरं्वद्धफन र र्वातार्वरणअनुकूल मदगोरूपमा उपयोग गने र थिानीय समदुायलाई प्रािममकता र अग्रामधकार मदुँद ै

प्राप्त प्रमतर्लहरूको न्यायोमचत मर्वतरण गने” भनी र्वातार्वरणीय न्यायको अर्वधारणालाई समते आत्मसात  गरेको पाइन्छ ।  

८. प्रदषुण भनेको र्वातार्वरणीय ह्रास र्वा र्वातार्वरणीय क्षमतको द्योतक हो । र्वातार्वरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दर्ा २(ि) मा “प्रदषुण भन्नाले 

र्वातार्वरणमा प्रत्यक्ष र्वा अप्रत्यक्षरूपले पररर्वतफन गरी र्वातार्वरणमा उल्लेिनीय ह्रास ल्याउने, क्षमत परु  याउने र्वा र्वातार्वरणको लाभदायी र्वा 

उपयोगी प्रयोजनमा हामन नोक्सानी परु  याउने मियाकलाप सम्झनु पछफ” भनी प्रदषुणको पररभाषा गररएको छ । जसअनुसार प्रदषुणले प्रकृमतको 

थर्वचामलत र्वातार्वरणलाई पररर्वतफन गने, प्राकृमतक थर्वच्छतामा ह्रास अिर्वा क्षमत गरी मानर्वीय जीर्वनलाई प्रभामर्वत गने कायफ गदफछ । मामनसको 

गणुात्मक जीर्वन कायम गनफ र्वातार्वरण प्रदषुणका कारकको रूपमा रहकेा र्ोहरमैलाको उमचत व्यर्वथिापन गने एर्वम   प्रदषुण मनयन्त्रणको 

कायफलाई सर्वाफमधक प्रािममकताको क्षेत्र मामनएको छ । र्वातार्वरणीय प्रदषुणको कारक तत्त्र्व मर्वमभन्न प्रकारका र्ोहोर मैलाको सजृना र सोको 

उमचत व्यर्वथिापन हुन नसक्नु हो । र्वातार्वरणीय प्रदषुणले मानर्वीय एर्वम   समथत प्राणीहरूको थर्वाथ्यमा गम्भीर असर गने हुुँदा थर्वथि 

र्वातार्वरणमा बाुँच्न पाउने हक जीर्वनको अमधकारसुँग प्रत्यक्ष सम्बमन्धत रहकेो छ । 

९. मनर्वेदक र्वातार्वरण संरक्षण जथतो सार्वफजमनक हक र्वा महतको क्षेत्रमा काम गने संथिा भएको हुनाले व्यमक्तगत हक र्वा महतको लामग नभई 

सार्वफजमनक सरोकारको मर्वषयमा प्रथतुत ररट दायर  

गरेको दमेिन्छ । काठमाडौं महानगरपामलकाको मर्वमभन्न थिानहरूमा यत्रतत्ररूपमा पचाफ, पम््लेट, मभते्तलेिन र अनमधकृत मर्वज्ञापनबोडफ रहकेो 

कुरा मनर्वेदकले प्रथतुत ररट मनर्वेदन दायर गदाफका बित एर्वम   यस इजलाससमक्ष बहसको िममा पेस भएका तमथर्वरहरूबाट दमेिएको छ । 

महानगरपामलकामभत्र उक्त प्रकृमतको र्वातार्वरणीय प्रदषुण रहकेो त्यमा मर्वममत नजनाई त्यसलाई उपलब्ध स्रोत र साधनको अमधकतम 

पररचालन गरी व्यर्वथिापन गने कायफ भइरहकेो भन्ने मर्वपक्षीतर्फ को मलमित जर्वार् रहकेो छ । 

१०. र्ोहोरमैला व्यर्वथिापन ऐन, २०६८ को दर्ा २(ण) मा र्ोहोरमैलाको पररभाषा गररएको  



छ । जसअनुसार “र्ोहरमैला” भन्नाले र्रेलु र्ोहरमैला, औद्योमगक र्ोहरमैला, रासायमनक र्ोहरमैला, थर्वाथ्य संथिाजन्य र्ोहरमैला र्वा 

हामनकारक र्ोहरमैला सम्झनु पछफ र सो शब्दले तत्काल प्रयोग हुन नसक्ने अर्वथिामा रहकेा, र्ामलएका र्वा सडेगलेका, र्वातार्वरणमा ह्रास 

आउने गरी मनरकाशन गररएका ठोस, तरल, ग्भ्याुँस, लेदो, धरु्वाुँ, धलुो, मर्वद्यतुीय तिा सचूना प्रमर्वमधका लामग प्रयोग भएका सामग्रीहरू 

लगायतका पदािफ र्वा  त्यथत ैप्रकारका अन्य र्वथतुहरू र्वा अनमधकृतरूपमा सार्वफजमनक थिलमा टाुँमसएका पोष्टर, पम््लेट र नेपाल सरकारले 

समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सचूना प्रकाशन गरी र्ोहरमैला भनी तोमकमदएको अन्य र्वथतसुमतेलाई जनाउनेछ” भनी उल्लेि भएको पाइन्छ 

।  

११. त्यथतै सोही ऐनको दर्ा २ (ि) मा “र्ोहोरमैला सकंलन भन्नाले र्ोहरमैला उत्पादन थिलबाट उठाउने, र्रबाट उठाउने, र्रबाट सङ कलन 

गन,े सार्वफजमनक थिलमा रहकेो र्ोहरमैला बढाने,  िपुाने, झारपात उिले्ने तिा अनमधकृतरूपमा सार्वफजमनक थिलमा टाुँमसएका पोष्टर, पम््लेट 

उ्काई सङ कलन गने कायफ सम्झनु पछफ” भन्ने कानूनी व्यर्वथिा रहकेो छ । यसरी प्रचमलत कानूनले अनमधकृतरूपमा सार्वफजमनक थिलमा 

टाुँमसएका पोथटर पम््लेट आमदलाई र्ोहोरमैलाको पररभाषामभत्र समेटेको पाइन्छ । 

१२. पचाफ, पम््लेट, होमडफङ गबोडफ जथता र्वथतु आरै्ुँमा र्ोहरमैला भएको हुुँदा यसले र्वातार्वरणका मर्वमभन्न अर्वयर्वहरू जथतै जल, थिल र 

र्वायु प्रदषुण गनुफका सािै र्वातार्वरणको अको महत्त्र्वपणूफ पक्ष दृश्यको समेत प्रदषुण गदफछ । मर्वमभन्न मानर्वीय तिा प्राकृमतक कारणबाट उत्पन्न 

हुने र्वातार्वरणीय असर र्वा क्षमतले आुँिाको दृश्यमा पने नकारात्मक असरजन्य अर्वथिा नै दृश्य प्रदषुण हो । सहरी क्षेत्रमा हुने उमल्लमित 

प्रदषुणजन्य र्ोहरमैलाको कारक तत्त्र्व मानर्वीय मियाकलाप नै मान्नुपने हुन्छ । मामनसहरूको सर्वाफमधक आर्वतजार्वत हुने थिलहरूमा 

व्यर्वसामयक तिा राजनीमतक प्रयोजनका लामग रामिएका तिा टाुँमसएका पचाफ, पम््लेट, होमडफङ गबोडफ एर्वम   मभत्ते लेिनले मामनसको दृश्यमा 

मदग्भ्रममत गन,े सर्वारी दरु्फटना बढाई सरुक्षा व्यर्वथिामा असर गने, अनार्वश्यकरूपमा मझझ्याहट बढाउन,े ससुमूचतभन्दा पमन गलत सचूना 

बढाउन,े अमतरमञ्जत सचूना मदने, सहरी मर्वकास तिा पयफटन मर्वकासमा अर्वरोध गनुफका साि ैसनु्दर र्वातार्वरणलाई नै कुरूप बनाउने हुन्छ । 

महानगरपामलकामभत्र रहकेा यथता प्रकारका र्ोहरमैलाहरू व्यर्वमथित, मयाफमदत, सरुमक्षत एर्वम   सहरी सौन्दयफयुक्त नहुनु र्वातार्वरणीय मचन्ता र 

चासोको मर्वषय हो । महानगरक्षेत्रमा रामिने व्यर्वसामयक प्रचार सामग्री तिा होमडफङ गबोडफलाई आम्दानीको महसाबले मात्र नहरेी यसले सहरी 

मर्वकास, सरुक्षा, सद  भार्व, सहरी हररयाली, सामामजक मलू्य र र्वातार्वरणमा पाने नकारात्मक प्रभार्वप्रमत सचते भई र्वातार्वरण संरक्षणका लामग 

आर्वश्यक कदम चाल्नुपने हुन्छ । 

१३. र्ोहरमैला व्यर्वथिापन ऐन, २०६८ को दर्ा ३ मा र्ोहरमैलाको प्रबन्ध गने मजम्मेर्वारी थिानीय मनकायको हुने भन्ने व्यर्वथिा भएको 

पाइन्छ । त्यथतै सोही ऐनको दर्ा ४ को उपदर्ा (१) मा यस ऐनबमोमजम र्ोहोरमैला व्यर्वथिापन गने गराउने दामयत्र्व थिानीय मनकायको 

हुनेछ भन्ने व्यर्वथिा रहकेो छ । थिानीय थर्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दर्ा ९६ मा नगरपामलकाको काम, कतफव्य र अमधकारअन्तगफत उपदर्ा 

१ को िण्ड (ग) मा नगरपामलका क्षते्रमा हुने जल, र्वायु तिा ध्र्वमन प्रदषुण मनयन्त्रण गरी र्वातार्वरण संरक्षण गने कायफमा सहयोग गने गराउने, 

नगरपामलका क्षेत्रमा सरसर्ाइको कायफिम सञ्चालन गने गराउने, र्ोहरमलैा सङ कलन, ढुर्वानी तिा तह लगाउनेसम्बन्धी कामको सञ्चालन 

र व्यर्वथिापन गने गराउनेसमेतका कानूनी दामयत्र्व सम्बमन्धत नगरपामलकालाई तोमकएको पाइन्छ । उमल्लमित कानूनी व्यर्वथिाअनुसार 

महानगरपामलका क्षेत्रमा मर्वमभन्न कारणबाट उत्पादन हुने र्ोहरमैलाको व्यर्वथिापन गने गराउने कायफ गरी र्वातार्वरण संरक्षण गने कानूनी दामयत्र्व 

महानगरपामलकामा रहकेो पाइन्छ । 

१४. मर्वपक्षीमध्येका काठमाडौं महानगरपामलकाले मर्वज्ञापन बोडफ तिा प्रचार सामग्री मनयमन गने नीमत, २०७० जारी गरेको कुरा मममसल संलग्भ्न 

उक्त नीमतको प्रमतमलमपबाट  

दमेिन्छ । उक्त नीमतको मखु्य उदे्दश्य मर्वज्ञापन बोडफ तिा प्रचार सामग्रीको मापदण्ड तोक्ने, सार्वफजमनक जग्भ्गा ऐमतहामसक सम्पदाको संरक्षण गद ै

र्वातार्वरण संरक्षणमा जोड मदने, महानगर क्षेत्रमा अनुममत नमलई कुनै पमन प्रकारका मर्वज्ञापनयुक्त तिा प्रचारयकु्त सामग्री राख्न नपाउने व्यर्वथिा 

गने आमद रहकेो दमेिन्छ । उक्त नीमतमा काठमाडौं महानगर क्षेत्रमभत्रका सार्वफजमनक थिानहरूमा अनमधकृत ढङ गले रामिएका सम्पणूफ 

व्यर्वसामयक होमडफङ बोडफहरू तिा प्रचार सामाग्रीहरू हटाउन ेर उक्त थिानहरूमा व्यर्वसामयक मर्वज्ञापन बोडफ तिा प्रचार सामाग्री राख्न पणूफरूपमा 

मनषेध गन ेभन्न ेउल्लेि भएको दमेिन्छ । सािै महानगरमभत्रका सबै प्रकारका मनममफत र्र टहराको छत, कौशी, छानामा रामिएको सम्पणूफ 



बोडफहरू हटाउने र उक्त थिानमा कुनै पमन प्रकारका प्रचारका सामाग्री तिा बोडफहरू राख्न मनषेध गने, रोड मडभाइडरमा मर्वज्ञापन गनफ पणूफरूपमा 

मनषेध गने भन्नेसमेत उल्लेि भएको पाइन्छ । 

१५. महानगरपामलकाले आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म मनर्वेदकले उल्लेि गरेका र्ोहरमैलाको व्यर्वथिापन गरी र्वातार्वरण संरक्षण गने 

गराउने कायफ गरी आएको भनी मलमित जर्वार्मा उल्लेि गरेको दमेिन्छ । महानगरपामलकाल ेमर्वज्ञापन बोडफ तिा प्रचार सामग्री मनयमन गन े

नीमत, २०७० जारी गरेको दमेिनुका सािै उक्त नीमत जारी भएपश्चात   सार्वफजमनक सचूना जारी गरी व्यर्वसामयक होमडफङ ग बोडफ, पोथटर, पम््लेट, 

मभत्ते लेिन तिा अन्य प्रचार सामग्री हटाउन सम्बद्धहरूलाई समूचत गरी थर्वयम   महानगरपामलकाल ेत्यथता सामग्री हटाउने कायफको िालनी 

अमभयानको रूपमा गररएको भन्नेसमेत महानगरपामलकाको मलमित जर्वार्बाट दमेिन्छ । तिामप प्रदषुण मनयन्त्रणमा र्वामञ्छत प्रगमत हुन 

नसकेको त्यलाई मर्वपक्षीतर्फ बाट थर्वीकार गररएको पाइन्छ । महानगरपामलकाको एक्लो प्रयासले मात्र र्ोहरमैला व्यर्वथिापनको कायफले 

पणूफता प्राप्त गनफ नसक्ने हुुँदा प्रत्येक नागररक, र्र, समाज एर्वम   मनकायको सहयोग र साि आर्वश्यक रहने हुन्छ । 

१६. र्वातार्वरण संरक्षणको लामग र्वातार्वरण प्रदषुण गने र्ोहरमैलाको उमचत व्यर्वथिापन गनुफ प्रभार्वकारी उपाय हो भने सोभन्दा उत्तम उपाय 

र्वातार्वरण प्रदमुषत हुने िालका र्ोहर नै हुन नमदनु अिाफत  परू्वफ सार्वधनी अपनाउनु हो । र्वातार्वरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दर्ा ४ मा प्रदषुणको 

रोकिाम तिा मनयन्त्रणको व्यर्वथिा भएको पाइन्छ । उक्त दर्ाको उपदर्ा (१) मा “कसैले पमन र्वातार्वरणमा उल्लेिनीय प्रमतकूल प्रभार्व पाने 

गरी र्वा जनजीर्वन र जनथर्वाथ्यका लामग ितरा हुन सक्ने मकमसमले प्रदषुण सजृना गनफ र्वा तोमकएको मापदण्डमर्वपरीत कुनै यामन्त्रक साधन, 

औद्योमगक प्रमतष्ठान र्वा अन्य ठाउुँबाट ध्र्वमन, ताप, रेमडयोधमी मर्वमकरण तिा र्ोहर मैला मनरकाशन गनफ, गराउन हुुँदनै” भन्ने व्यर्वथिासमेत 

भएको पाइन्छ । कानूनले तोमकमदएको र्ोहर नगने दामयत्र्वको कायाफन्र्वयको लामग सम्बद्ध सबै सचेत भई र्ोहरमैलाको उत्पादनमा न्यूनता 

भएमा र्वातार्वरण प्रदषुणमा थर्वतः कमम आउने हुन्छ । 

१७. हार्वा, पानी, माटो, जीर्व मजर्वात्मा, र्वनथपमत, सम्पदा तिा संथकृमत सबै अर्वयर्वहरूको थर्वचामलत प्रणालीको सन्तुलनबाट थर्वच्छ 

र्वातार्वरण कायम हुने हुुँदा राज्य संयन्त्रका मनकायहरू, नागररक समाज, र्वातार्वरणको क्षेत्रमा मियाशील मनर्वदेक जथता गैरसरकारी संथिाहरू 

र समाजका हरेक व्यमक्त र्वातार्वरण संरक्षणका सरोकारर्वालाहरू हुन  । थर्वच्छ र थर्वथि र्वातार्वरणमा मात्र प्रत्येक व्यमक्तको जीर्वनको अमथतत्र्व 

सम्भर्व हुने र प्रत्येक व्यमक्तको साममुहक प्रयासले मात्र र्वातार्वरणीय थर्वच्छता कायम गनफ समकन्छ । र्वातार्वरण संरक्षण सम्बन्धमा सरकारी तिा 

गैरसरकारी क्षेत्रबाट जनचेतनामलूक कायफिम सञ्चालन गरी व्यमक्तगत उत्तरदामयत्र्वको बोध गराउनुपने हुन्छ ।  यसका लामग सरकारी 

मनकायहरूले संथिागत क्षमतामा मर्वकास गरी स्रोत र साधनको उच्चतम  पररचालन एर्वम   आपसी समन्र्वयकारी एर्वम   सहयोगी भमूमकामा 

बढोत्तरी गनुफपने हुन्छ । 

१८. मामि मर्वमभन्न प्रकरणहरूमा गररएको मर्वर्वचेनाबाट नगर क्षेत्रमा रहकेा र्र, कम्पाउण्ड, छत, मबजलुीको पोल, सडकमा रामिएका मडभाइडर 

आमदमा रहकेा पचाफ, पम््लेट, मभत्तेलेिन, अनमधकृत मर्वज्ञापन बोडफ, होमडफङ गबोडफ आमदले दृश्यसमेतका अन्य र्वातार्वरणीय प्रदषुण गरी थर्वच्छ 

र थर्वथि र्वातार्वरणमा बाुँच्ने, महुँड डुल गने र प्रदषुणरमहतको सनु्दर दृश्यार्वलोकन गनेसमेतको अमधकारमा बाधा व्यर्वधान गरेको दमेियो । 

१९. तसिफ काठमाडौं महानगरपामलकालाई र्वातार्वरणीयरूपमा थर्वच्छ, थर्वथि, सर्ा र सनु्दर बनाउन सरकारका केमन्रय तिा थिानीय मनकाय, 

प्रहरी, र्वातार्वरण संरक्षणको क्षेत्रमा मियाशील संथिाहरू र नागररकसमेतको समन्र्वयात्मक प्रयासबाट सहरका र्र, पिाफल, छत, मबजलुीको 

पोल र सडकका मडभाइडर आमदमा रहकेा पचाफ, पम््लेट, मभत्तेलेिन, अनमधकृतरूपमा रामिएका होमडफङ ग बोडफ, मर्वज्ञापन बोडफलाई हटाई पनुः 

प्रयोग गनफ नमदन आर्वश्यक मनर्वारणात्मक व्यर्वथिा गनुफ, सािै र्वातार्वरण संरक्षणका लामग राज्य सयंन्त्रका मनकायहरू एर्वम   मनर्वेदक जथता 

र्वातार्वरण सम्बन्धी संथिाहरू, नागररक समाज र सर्वफसाधारण समतेको सहयोग र समन्र्वयमा जनचेतना जगाउने तिा साममुहक सहभामगता गने 

गराउन ेलगायतका कायफिमहरू तजुफमा गरी कायाफन्र्वयन गनुफ गराउनु भनी मर्वपक्षीहरूका नाममा परमादशे जारी हुने ठहछफ । यो आदशेको 

जानकारी मर्वपक्षीहरूलाई मदनु र प्रथतुत ररटको दायररतर्फ को लगत कट्टा गरी मममसल मनयमानुसार बुझाइमदनू ।  

  



उक्त रायमा सहमत छु ।  

न्या. ओमप्रकाश ममश्र 

  

इजलास अमधकृत: सरेुशराज िनाल 

इमत संर्वत  २०७२ साल भदौ १६ गते रोज ४ शभुम  । 

 

 


