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सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी
माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्र शमशेर ज.ब.रा.
आदेश हमहत : २०७४।९।३०
०७३-WO-०७४८

हर्वषयः परमादेश

हनर्वेदक : काठमाडौं हजल्ला, काठमाडौं मिानगरपाहलका र्वडा नं. १० बानेश्वरमा अर्वहथित रिेको
र्वातार्वरर्ीय हर्वकास तिा संरक्षर् कानून मञ्च (EDCLF) को तफण बाट र आफ्नो िकमा समेत ऐ.
को संथिापक अध्यक्ष ऐ.ऐ. बस्ने र्वषण ५० को अहधर्वक्ता पदमबिादुर श्रेषठ
्
हर्वरूद्ध
हर्वपक्षी : प्रधानमन्री तिा महन्रपररषद्को कायाणलय, ससंिदरबारसमेत

र्वातार्वरर् एउटा थिान र्वा देशको मार सरोकारको हर्वषय नरिी िाल हर्वश्र्वव्यापी चासोको हर्वषय
भएको छ । र्वातार्वरर् प्रदूषर्ले एक थिानका माहनस मार िोइन जनार्वर र हर्वरूर्वा
र्वनथपहतसमेतलाई असर पादै त्यसको दायरा फराककलो हुँदै जाने कु रामा दुईमत हन सक्दैन ।
र्वातार्वरर्सम्बन्धी अन्तराणहिय मिासहन्ध तिा हर्वहभन््न सम्मेलनिरूबाट चासो कदइनुको कारर् पहन
यिी नै िो । त्यसकारर्, र्वायुको प्रदूषर् हनयन्रर् हनुपने ।
(प्रकरर् नं.३)

सडक यातायातका साधनले उत्सजणन गने धुर्वाुँधल
ु ोको र्वृहद्ध तिा हर्वहभन््न आयोजना पररयोजना
हनमाणर् एर्वं सम्पन््न गदाण सडक भत्काउने र समयमै हनमाणर् सम्पन््न नभई सिर धुलाम्य भई
जनथर्वाथ्यलाई प्रहतकू ल असर पारररिेको भन््ने हर्वषयमा सम्बहन्धत हनकायले हर्वहभन््न अध्ययन र
र्वातार्वरर् प्रदूषर् हनयन्रर्को उपायिरू अपनाए तापहन दैहनक जीर्वनयापनका क्रममा सर्वारी
साधनिरूले उत्सजणन गरे को धुर्वाुँ धुलो, इुँ टा भट्टाका हचम्नीिरूबाट हनहथकएका धुर्वाुँ धुलो, खानेपानी
तिा ढल हनमाणर्का क्रममा भत्काइएका सडक समयमै पुनथिाणपना नगदाण बढेको धुलोसमेतले
र्वरपरका र्वातार्वरर् असन्तुहलत भई बटुर्वा, सर्वारी साधनका व्यहक्तिरू मार नभई घर
पसलहभरसमेत रिेका व्यहक्तिरूलाई पहन जीर्वनयापन गनण करठन बनाइरिेको यिािण िामीले दैहनक
जीर्वनमा देखी भोहगरिेको त्यलाई भने बेर्वाथता गनण नसककने ।
(प्रकरर् नं.७)

हनर्वेदकका तफण बाट : हर्वद्वान् र्वररष्ठ अहधर्वक्तािरू श्री रहर्वनारायर् खनाल, प्रा.डा.श्री अम्बरप्रसाद
पन्त, डा.श्री सुरेन्र भण्डारी, श्री हर्वजयकान्त मैनाली, हर्वद्वान् अहधर्वक्तािरू श्री पदमबिादुर श्रेष्ठ, श्री
शयामकु मार बस्नेत, डा.श्री कदनमर्ी पोखरे ल, श्री राजु फु याल, श्री शाहन्त खनाल, श्री ओमप्रकाश
अयाणल, श्री गर्ेश दािाल, श्री नेर्वल चौधरी, श्री सुहजत भुजेल, श्री भुर्वनप्रसाद र्वाग्ले, श्री कु मार
कोइराला, श्री हचरन्जीहर्व भट्टराई, श्री सुलोचना हधताल, श्री प्रेमकु मार िोकर, श्री हर्वषर्ुकुमार
िोकर, श्री षटकोर् श्रेष्ठ, श्री आरजु काकी, डा. श्री नारायर् हघहमरे , श्री अच्युतराज बुढािोकी, श्री
िररश्चन्र सुर्वेदी, श्री नारायर् आचायण, श्री कदपक दािाल, श्री जोनी मैनाली, श्री प्रहर्वर् सुर्वेदी, श्री
िेमकला कटेल, श्री सान्ता पन्त, श्री हर्वकाश भट्टराई र अहधर्वक्ता श्री अहभषेक अहधकारी
हर्वपक्षीका तफण बाट : हर्वद्वान् उपन्यायाहधर्वक्ता श्री गोपाल लाहमछाने, हर्वद्वान र्वररष्ठ अहधर्वक्तािरू
श्री रामप्रसाद भण्डारी र श्री बच्चुससंि खड्का, हर्वद्वान् अहधर्वक्ता श्री िरे राम हतर्वारी
अर्वलहम्बत नहजर :
ने.का.प.२०७४, अंक ६, हन.नं.९८२९
सम्बद्ध कानून :

आदेश

न्या. दीपकराज जोशी : नेपालको संहर्वधानको धारा ४६ र १३३ बमोहजम दायर हन आएको प्रथतुत
हनर्वेदनको संहक्षप्त त्य एर्वं ठिर यसप्रकार छः
काठमाडौं उपत्यकाको हर्वहभन््न थिानमा भइरिेको हनमाणर्ाधीन कायणमा प्रयोग हने उपकरर्, सर्वारी
साधन, मेहसन, सार्वणजहनक सडकमा जम््मा हने धुलो र सार्वणजहनक सर्वारी साधन, हनमाणर्ाधीन
आयोजनाले जिाभार्वी प्रयोग गने प्रदूषर्युक्त उत्पादनका सामानबाट हनथकने धुर्वाुँ र धुलोबाट हने
र्वायु प्रदूषर्लाई िार्वाले सहजलै एक थिानबाट अको थिानमा उडाएर लैजाुँदा र धुर्वाुँ एकआपसमा
हमससुँदा धुर्वाुँमा भएका नाइट्रोजन अक्साइड, काबणन मनोअक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड, नाइट्रेड
सल्फे ट, एमोहनया, धातुको टु क्रा, काबणन तिा प्लाहथटकका टु क्रािरू समेत हमहसई धुलोमा समार्वेश
भएपहछ ठू लो पररमार्मा रिने र भू-बनार्वटको कारर्ले सो धातु कचौरा आकारको उपत्यकाबाट
बाहिर जान नसकी उपत्यकाको िार्वामा धुर्वाुँ धुलोको कर्िरूमा हमहसन गई समग्र र्वायुमण्डल नै
प्रदूहषत भएको छ ।
स-साना कर्मध्ये १० हपएम देहख २.५ हपएम सम्मका धुर्वाुँ धुलोका कर्िरू नाक र घाुँटीसम्म पुग्ने
्
जसको कारर् कालो खकार आउने र नाक टाहलने हन्छ । २.५ हपएम सम्मको धुर्वाुँ धुलोका कर्िरू
फोक्सोमा जाने र सो कारर्ले माहनसलाई दम, खोकीलगायतका फोक्सोमा लाग््ने रोगिरू लाग््ने
गदणछन् । यसरी नै िार्वामा हमहसएका ०.५ हपएम भन्दा साना धुर्वाुँ धुलोका कर्िरू सोझै रक्त
सञ्चारमा हमहसई मुटुमा पुग्छ
् र मुटुसम्बन्धी हर्वहभन््न प्रकारका रोगबाट र्वषेनी ९,९४३
माहनसिरूको मृत्यु र्वायु प्रदूषर्को कारर् हने गदणछ भन््ने प्रहतर्वेदन World Health Organization
(WHO) ले कदएको छ । यसरी नै हर्वश्र्वमा र्वायु प्रदूषर्ले पाने असर िेदाण ७२ प्रहतशत मुटु रोग, १४
प्रहतशत दमखोकी, १४ प्रहतशत हर्वहभन््न प्रकारको क्यान्सरजथतो भयार्वि रोगका कारर् मृत्यु हने
भनी World Health Organization (WHO) को Updated September, २०१६ को
प्रहतर्वेदनबाट देहखन्छ । नेपाल सरकारले तोके को मापदण्डहर्वपरीत काठमाडौंमा पीएम १० को मारा
१२५.५ माइक्रोग्राम प्रहतघन हमटरसम्म पुग््ने गरे को छ । यथतै पीएम १५१ माइक्रोग्राम प्रहतघन
हमटरसम्म पुग््ने गरे को छ भने पीएम २.५ को मारा र्वायुमा ४० माइक्रोग्राम प्रहतघन हमटर हनुपनेमा
१२० प्रहतघनहमटर नाघेको अर्वथिा हर्वहभन््न हर्वज्ञिरूको पहरकाको लेखबाट देहखन्छ । यसको
हनयन्रर्मा हर्वपक्षीिरू आजसम्म आफ्नो दाहयत्र्व बोध गरी कु नै काम गरे को र्वा गने प्रयाससमेत
गरे को अर्वथिा छैन । जसको कारर्ले उपत्यकाहभर बस्ने माहनसिरूको थर्वाथ्य कदन प्रहतकदन गम्भीर
असर परी रिेको छ ।
नेपालको संहर्वधान तिा कानूनले तोके को संर्वैधाहनक तिा कानूनी दाहयत्र्व र कानूनमा थपष्ट भएको
व्यर्वथिालाई अनदेखा गरी हर्वपक्षीिरूले आफू मा भएको दाहयत्र्वलाई पूरा नगरे र जनतामा पनण गएको
र्वातार्वरर्ीय थर्वाथ्यसम्बन्धी क्षहतका सम्बन्धमा र्वातार्वरर् संरक्षर् गने र र्वायु प्रदूषर् हनयन्रर्
गनुणपने कायण नगरे र बेखबर भएर बस्नु भनेको कानूनको उल्लङ्घन भएको प्रथट छ ।

नेपालले हर्वहभन््न समयमा हर्वश्र्व सामु अनुबहन्धत भएको तिा िथताक्षर गरे का मिासहन्धिरूको
अन्तराणहिय र्वातार्वरर्ीय प्रचहलत हसद्धान्तिरू Principle of Preventive action,
Precautionary principle, Polluter-pay principle को हर्वपरीत हने गरी तिा adequate
application of environmental technique िरूको प्रयोग नगरी हर्वपक्षीिरूले construction
को कायण गरे को जसको कारर्ले अन्तराणहिय र्वातार्वरर्ीय मूल्य मान्यताको समेत उल्लङ्घन गरे को
प्रथट भएको छ ।
अतः उपयुणक्त आधार प्रमार्िरूबाट हर्वपक्षीिरूको काम कारबािीले म हनर्वेदकको नेपालको
संहर्वधानको धारा ३० को उपधारा (१)(२), र्वातार्वरर् संरक्षर् ऐन, २०५३ को दफा २ र ७
फोिोरमैला व्यर्वथिापन ऐन, २०६८ को दफा २ को उपदफा (छ), (य), (र्), थिानीय थर्वायत्त शासन
ऐन, २०५५ को दफा ९६, नेपाल राजपर खण्ड संख्या १९ भाग ५ हमहत २०६९।४।२९ गते
प्रकाहशत र्वायुको गुर्थतरसम्बन्धी राहिय मापदण्ड, २०६९, नेपाल राजपरको खण्ड ६२ संख्या २९
हमहत २०६९।६।२९ गतेको र्वातार्वरर्, हर्वज्ञान तिा प्रहर्वहध मन्रालयले नेपाल सर्वारी प्रदूषर्
मापदण्ड, २०६९ समेतले प्रदान गरे को नागररकको थर्वच्छ र थर्वथि र्वातार्वरर्मा बाुँच््न पाउने
संर्वैधाहनक तिा कानूनी िकसमेत हर्वपक्षीिरूले िनन् गरे को हुँदा नेपालको संहर्वधानको धारा
१३३(२) र (३) बमोहजम हर्वपक्षीिरूको नाममा तपहसलमा उहल्लहखत मागबमोहजम परमादेश तिा
उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गररपाऊुँ ।
काठमाडौं उपत्यकाहभर कु नै पहन हनमाणर् कायण गदाण धुलो धुर्वाुँ हनयन्रर् गरे र मार हनमाणर्
कायणिरूको आयोजना सञ्चालन गनुण गराउनु भन््ने परमादेश जारी गररपाऊुँ ।
हर्वहभन््न ककहसमको हनमाणर् कायणबाट उत्सजणन भएको माटो, फोिोरमैला, कायणथिलमा र्वा बाटो तिा
सडकमा छोडेको कारर्ले सडकमा अर्वरोध पुग््नुको सािै र्वातार्वरर्मा समेत प्रदूषर् हने भएकोले
तत्कालै सो फोिोरमैला िटाई सडक सदैर्व सफा राख््नु भन््ने हर्वपक्षीिरूको नाममा परमादेश जारी
गररपाऊुँ ।
सर्वारी साधनले बाटो प्रयोग गने क्रममा बाटोमा जम््मा भएको फोिोरमैला सर्वारी साधनबाट हनथकने
प्रदूहषत धुर्वाुँमा हमहसने भएकोले थर्वच््छ र्वातार्वरर् कायम नभई दूहषत हन गएकाले नेपाल
सरकारको राजपर जारी गरे को र्वायुको गुर्थतरसम्बन्धी राहिय मापदण्ड, २०६९ र नेपाल सर्वारी
प्रदूषर् मापदण्ड, २०६९ अनुसार र्वातार्वरर् संरक्षर्को कायण गनुण गराउनु भन््ने हर्वपक्षीिरूको नाममा
परमादेश जारी गररपाऊुँ ।
अन्तररम आदेश माग सम्बन्धमा १ नं. देहख १८ नं. सम्मका हर्वपक्षीिरूले काठमाडौं उपत्यकार्वासी
नागररकिरूलाई प्रचहलत ऐन, कानून तिा नेपालको संहर्वधानको धारा ३० को उपधारा १, २ र ३
बमोहजम प्रत्येक नागररक थर्वच््छ र थर्वथि र्वातार्वरर्मा बाुँच्न
् पाउने अहधकारलाई तत्कालै संरक्षर्
गनण िाल हनमाणर् भइरिेको आयोजनालाई हर्वपक्षीिरूले अनुगमन नगने र्वा काठमाडौं उपत्यकामा

भइरिेको हर्वहभन््न हनमाणर्कायणबाट अत्यहधक रूपमा हनथकने धुलो धुर्वाुँका कर् िार्वामा नहमहसने
उहचत र्वातार्वरर् तयार गरी हनमाणर् कायणबाट र्वायु प्रदूषर्मा हने असर रोक््ने काम अहर्वलम्ब गनुण
गराउनु भनी हर्वपक्षी १ नं. देहख १८ नं. समेतको नाममा यो ररट हनर्वेदनको अहन्तम टु ङ्गो नलागेसम्म
सर्वोच््च अदालत हनयमार्वली, २०४९ को हनयम ४१ बमोहजम हर्वपक्षीिरूको नाममा अन्तररम
आदेशसमेत जारी गररपाउुँ भन््ने हनर्वेदनपर ।
यसमा के कसो भएको िो, हनर्वेदकको मागबमोहजम आदेश ककन जारी हने नपने िो, हनर्वेदन
मागबमोहजमको आदेश जारी हनु नपने कु नै कारर् भए यो आदेश प्राप््त भएका हमहतले बाटाका
म्यादबािेक १५ कदनहभर हर्वपक्षी नं. १ देहख १८ सम्मका िकमा आफै ुँ र्वा आफ्नो प्रहतहनहधमाफण त र
अन्यका िकमा मिान्यायाहधर्वक्ताको कायाणलयमाफण त हलहखत जर्वाफ पठाउनु भनी ररट हनर्वेदनको
एकप्रहत नक््कल सािै राखी हर्वपक्षीिरूलाई सूचना पठाई हलहखत जर्वाफ आएपहछ र्वा अर्वहध
नाघेपहछ हनयमानुसार पेस गनूण ।
अन्तररम आदेश माग गरे को हर्वषयमा िेदाण, काठमाडौं उपत्यकामा र्वायु प्रदूषर्को कारर् जनथर्वाथ्य
गम्भीर असर परे को हर्वषय चासो र सरोकार बनाई प्रथतुत ररट हनर्वेदन दताण गरे को
देहखन्छ । काठमाडौं उपत्यकाहभर िाल मेलम्ची खानेपानीको पाइप लाइन राख््ने, ढल हर्वथतार
हनमाणर् सुधार तिा सडक हर्वथतारको कायण एकै साि भइरिेको र यी कारर्बाट प्रदूषर्को हथिहत
सरकारद्वारा हनधाणररत भई हमहत २०६९।४।२९ को राजपरमा प्रकाहशत र्वायुको गुर्थतरसम्बन्धी
मापदण्डभन्दा कै यौं गुर्ा बढी हन गई भयार्विपूर्ण हथिहत रिेको पाइन्छ । यसको अलार्वा फोिोर
मैलाको उहचत व्यर्वथिापन हन नसक्दा जन-थर्वाथ्यमा गम्भीर असर पनण गई थर्वच््छ र्वातार्वरर्मा
बाुँच्न पाउने नेपालको संहर्वधानको धारा १६ को उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त िकमा गम्भीर असर परे को
कु रालाई दृषरटगत
्
गदाण यथतो हथिहत तत्काल रोक््नु आर्वश्यक देहखन्छ ।
तसिण, नागररक र सर्वारीको आगमन बढी हने मूल सडकिरू र सर्वारीको अत्याहधक चाप भई धुलो
उड्ने अन्य क्षेरिरू जिाुँ जिाुँ ढल र्वा सडक हर्वथतार भई हपच गनण बाुँकी रिेको अर्वथिा छ त्यिाुँ पीच
गने कायण तदारूकतापूर्वणक सम्पन््न गनण सो कायण सम्पन््न नभएसम्म कम्तीमा पहन कदनको एकपटक
हपच सडक भत्काइएको र्वा हपच जीर्ण भएको कारर् धुलो उडेको सडकमा पानी िाली धुलो नउड्ने
व्यर्वथिा गनुण । खानेपानीको पाइप हबच्छयाउने, ढल हर्वथतार सुधार र सडक हर्वथतार सुधार कायणबीच
उहचत समन्र्वय हने गरी कायणिरू गनुण यी कायणिरूको कारर् सृहजत फोिोर मैला माटोसहितका
हनमाणर् सामग्रीको तत्काल व्यर्वथिापन गनुण भनी सो कायण गने प्रािहमक दाहयत्र्व भएका काठमाडौं
उपत्यका खानेपानी हलहमटेड, मेलम्ची खानेपानी हर्वकास सहमहत, खानेपानी तिा ढल हनकास
हर्वभाग, सडक हर्वभाग, र्वातार्वरर् हर्वभाग, काठमाडौं उपत्यका हर्वकास प्राहधकरर्, फोिोरमैला
व्यर्वथिापन प्राहर्वहधक सियोग के न्र, काठमाडौं मिानगरपाहलका, लहलतपुर उपमिानगरपाहलका,
भक्तपुर नगरपाहलकाका नाउुँ मा र उहल्लहखत कायण तुरून्त सम्पन््न गने गराउने सन्दभणमा आइपने
व्यर्वधान फु काउने, स्रोत साधन जुटाउने एर्वं अनुगमन र हनरीक्षर् गने गराउनेतफण तत्काल कायण गनुण

भनी अन्य हर्वपक्षीिरूका नाउुँ मा सर्वोच््च अदालत हनयमार्वली, २०४९ को हनयम ४१(१) बमोहजम
अन्तररम आदेश जारी गररकदएको छ । सािै प्रथतुत हर्वषय जनथर्वाथ्यसुँग गम्भीर रूपमा जोहडएको
हुँदा हलहखत जर्वाफ पेस गदाण आदेशबमोहजमको कायण सम्पन््न गने सन्दभणमा भएको प्रगहत
हर्वर्वरर्समेत पेस गनूण । यो हर्वषयको हछटो टु ङ्गो लाग््नुपने देसखुँदा सर्वोच््च अदालत हनयमार्वली,
२०४९ को हनयम ६३(३) बमोहजम अग्राहधकारसमेत प्रदान गररकदएको छ । आदेशको जानकारी
हर्वपक्षीिरूलाई कदनु भनी यस अदालतबाट हमहत २०७३।१०।१७ मा भएको
आदेश ।
थर्वच््छ खानेपानी तिा सरसफाइको िकलाई मौहलक िकको रूपमा थिाहपत गनण यस मन्रालय तिा
मातित हनकायबाट आयोजना सञ्चालन गदाण र्वातार्वरर् सन्तुलनमा ध्यान कदने गरे को, उपत्यकामा
खानेपानीको पाइपलाइन हर्वथतार गदाण र्वातार्वरर् संरक्षर् ऐन, २०५३ ले गरे को व्यर्वथिाबमोहजम
यो आयोजना "ख" श्रेर्ीमा पने भएकाले प्रारहम्भक र्वातार्वरर्ीय परीक्षर् गरी प्रहतकू ल र्वातार्वरर्ीय
प्रभार्व कम गनण अर्वलम्बन गनुण पने हर्वहभन््न उपायिरूसहित र्वातार्वरर्ीय व्यर्वथिापन योजना तयार
गरी लागू गरे को आयोजनामा एहसयाली हर्वकास बैंकको सुरक्षा उपाय (सेफगाडण) नीहत, २००९ समेत
पालना गररएको छ ।
पाइपलाइन हर्वथतारको लाहग सडक खन्दा तुरून्तै पाइप हर्वच्छयाई सो थिान पुरी पानी छकण ने गरे को
तिा त्यिाुँबाट हनथकने माटो, बालुर्वा छोप््ने गरे को, हनमाणर् कायण सककनासाि जहत सक्दो चाुँडो
सडक पुनः थिापना र कालोपरे गने गररएको छ । र्वातार्वरर्मा नकारात्मक प्रभार्व पाने कायण भए
नभएको िेनण हनयहमत रूपमा ए.हड.हर्व. सुँगको सिकायणमा अनुगमन भई हलष्ट फाराम भने कायण गरे को
सो नपाइएमा तुरून्त सो कायण गनण लगाउने गरे को छ ।
ररट हनर्वेदकले भनेजथतो काठमाडौं उपत्यकाको बनोट एउटा कचौरा आकारको रिेको
छ । यिाुँ जनसंख्याको चाप अत्यहधक मारामा बढेको छ । यिाुँको भू-बनोटलाई िेदाण कु नै प्रदूषर्
भइसके पहछ सहजलै थर्वच्छ र्वातार्वरर् कायम हन करठन पदणछ । काठमाडौं उपत्यकामा अत्यहधक
प्रदूषर् भयो भन््ने हर्वषय मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लाहग पाइप लाइन हर्वथतार हनुभन्दा
अगाहडदेहख नै उठान भएका हिए । िाल खानेपानीका लाहग हर्वथतार भएका पाइप लाइनका लाहग
खहनएका सडकिरू सानो आकारमा रिेका छन् । पाइप हबच्छयाउने सािसािै त्यसलाई तुरून्तै पुरी
र्वातार्वरर् सुरक्षा प्रर्ाली अर्वलम्बन गररएको छ । यसको लाहग सामाहजक पररचालक र्वातार्वरर्सुँग
सम्बहन्धत हर्वज्ञिरूसुँग छलफल र सुझार्वलाई ग्रिर् गररने गरे को छ । हर्वगतको मिाभूकम्पको
कारर्बाट क्षहतग्रथत सार्वणजहनक तिा हनजी भर्वनिरू पुनर्नणमाणर् तिा नयाुँ हनमाणर् गनुण परे को, इुँ ट्टा
कारखानािरू, क्रसर उद्योगिरूसमेत सिर के हन्रत रिेको, काठमाडौं उपत्यकाहभर ठू ला तिा साना
सडकिरू हनमाणर् भइरिेका हुँदा त्यसबाट धुर्वाुँ धुलो उत्सगण भई र्वायु प्रदूषर् हन सक्ने तिा सर्वारी

साधनिरूबाट धुर्वाुँ हनथकी प्रदूषर् भएको भए सो हनयन्रर् गने हनकाय छु ट्टै भएकाले त्यथता
हर्वषयमा यस मन्रालयलाई हर्वपक्षी बनाई रिनु औहचत्यपूर्ण नहुँदा ररट हनर्वेदन बदर भागी छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी सुधार गनण मेलम्ची खानेपानी उप-आयोजना २ (आयोजना
कायाणन्र्वयन हनदेशनालय) बाट सोसम्बन्धी कायण भएको पाइपलाइन हबच्छयाउुँ दा खहनएका
सडकिरू पुनः थिापना गनण तिा कालोपरे गने कायण सडक हर्वभागबाट हने त्यसको लाहग आर्वश्यक
बजेटसमेत खानेपानी मन्रालयले सडक हर्वभागलाई अहख्तयारी कदने गरी हमहत २०७३।३।६ मा
सडक हर्वभाग र आयोजना कायाणन्र्वयन हनदेशनालयबीच सडकिरूमा खानेपानी पाइपलाइन
हबच््छयाइएपश्चात् सडक पुनथिाणपना गनेसम्बन्धी सम्झौतासमेत सम्पन््न भएको हुँदा यस
मन्रालयलाई हर्वपक्षी बनाई रिन नपने हुँदा ररट हनर्वेदन खारे ज भागी हुँदा खारे ज गररपाउुँ भनी
खानेपानी तिा सरसफाइ मन्रालयले पेस गरे को हलहखत जर्वाफ ।
थर्वच््छ बाुँच््न पाउने िकको सुहनश्हचतताको लाहग र्वातार्वरर् संरक्षर् हनयमार्वली, २०५४ बमोहजम
जनसंख्या तिा र्वातार्वरर् मन्रालय र्वायुको गुर्थतरसम्बन्धी राहिय मापदण्ड, २०६० तोकी लागू
गराउुँ दै आएको र हर्वभागबाट अनुगमन गदाण कसैले उक्त मापदण्डहर्वपरीत कायण गरे को पाइएमा
हर्वद्यमान ऐन हनयमार्वलीअनुसार कारबािी गनण हर्वभागले हसफाररस गदै आएको हुँदा हनर्वेदकको
हजककरअनुसार र्वायु प्रदूषर्को सम्बन्धमा हर्वभागले कु नै काम कारबािी नगरी बसेको भन््ने हजककर
आधारिीन छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा िाल बकढरिेको धुर्वाुँ धुलोको समथया समाधानको हनहमत्त सरोकारर्वाला
हनकायिरूबीच छलफल गरी अन्तर हनकायगत समन्र्वय एर्वं सिकायणमा प्रदूषर् न्यूनीकरर्का
प्रयासलाई हतव्रता कदने उद्देशय राखी हर्वभागले हमहत २०७३ साल माघ १० गते छलफल कायणक्रमको
आयोजना गररएको हियो । उक्त छलफलमा र्वायु प्रदूषर् हनयन्रर् सम्बन्धमा हर्वहभन््न पाुँचर्वटा
हनर्णयिरू गररएको हियो । हर्वभागले उक्त हनर्णयिरूको छायाुँप्रहतसहित सम्बहन्धत हनकायिरूमा
पराचार गररसके को छ भने सोिी हनर्णयअनुसार सडक हर्वभागलाई उक्त हर्वभागअन्तगणत रिेको सडक
आयोजनािरू (हर्वशेषतः काठमाडौं उपत्यकामा रिेको आयोजनािरू) को र घरे लु तिा साना उद्योग
हर्वभागलाई काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन हने गरी हर्वभागमा दताण भएका उद्योगिरूको प्रारहम्भक
र्वातार्वरर्ीय प्रभार्व मूल्याङ्कन र र्वातार्वरर्ीय प्रभार्व मूल्याङ्कन प्रहतर्वेदन यस हर्वभागलाई
उपलब्ध गराउन अनुरोध गरी पठाइएको र उक्त हर्वभागिरूबाट थर्वीकृ त प्रहतर्वेदन प्राप््त भएपहछ
आयोजनािरूले थर्वीकृ त प्रहतर्वेदनअनुसार हनमाणर् कायण सञ्चालन गरे को छ र्वा छैन अनुगमन गरी
थर्वीकृ त र्वातार्वरर्ीय अध्ययनमा उहल्लहखत सतणिरूको पालना नभएको पाइएमा पालना गनण
लगाउने र पालन गनण नचािेमा प्रचहलत र्वातार्वरर् ऐनअनुसारको कारबािी गनण प्रकक्रया अगाहड
बढाइने नै हुँदा िाललाई मागअनुसार ररट जारी हनुपने िोइन ।
काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दै गएको धुलो र धुर्वाुँको कारर्ले र्वायु प्रदूषर् अत्यहधक मारामा बढ्दै
गएको सन्दभणमा राहिय योजना आयोगको हमहत २०७३।१०।५ को हनर्णयानुसार हर्वभागका

मिाहनदेशकज्यूको संयोजकत्र्वमा एक कायणदलको गठन भएकोमा उक्त कायणदलले यस हर्वषयमा
व्यापक छलफल गरी काठमाडौं उपत्यकाको र्वायु प्रदूषर् हनयन्रर् कायणयोजना पेस गररसके को
छ । त्यसैगरी काठमाडौं उपत्यकाको र्वायु प्रदूषर्मा प्रमुख भूहमका खेल्ने सर्वारी साधनले फ्याुँक्ने धुर्वाुँ
रिेको र यस धुर्वाुँलाई कम गनण तिा िाल प्रचलनमा ल्याएको िररयो हथटकर प्रर्ाली प्रभार्वकारी
नभएको सन्दभणमा प्राहर्वहधक र कानूनी जरटलता पहिचान गरी प्रहतर्वेदन पेस गनण राहिय योजना
आयोगको हमहत २०७३।१०।२६ गतेको परानुसार यस हर्वभागका मिाहनदेशकको संयोजकत्र्वमा
गरठत सहमहतले यस हर्वषयमा रिेको प्राहर्वहधक र कानूनी जरटलतािरू पहिचान गरी सोको समाधान
गनण सुझार्विरू पेस गरे कोले उक्त सुझार्विरूलाई कायाणन्र्वयन गरी उपत्यकाको प्रदूषर् हनयन्रर्को
लाहग यस हर्वभागबाट आर्वशयक कायण गररने नै हुँदा मागबमोहजम आदेश जारी हनुपने िोइन ।
हर्वभागले समय समयमा हर्वहभन््न सडक हर्वथतार आयोजनािरूको अनुगमन हनरीक्षर् गरी सम्बहन्धत
हनकायिरूलाई प्रदूषर् हनयन्रर्को लाहग सचेत गराउुँ दै आएको छ । यसै हसलहसलामा २०७३ साल
माघ ११ र १२ गते कलंकी नागढु ंगा सडक खण्डको थिलगत अनुगमन हनरीक्षर् गरी सोको प्रहतर्वेदन
आर्वश्यक कारबािीको लाहग जनसंख्या तिा र्वातार्वरर् मन्रालयमा पेस गररसके कोले यस सम्बन्धमा
मन्रालयबाट प्राप््त हने हनदेशनअनुसारको कायण हर्वभागबाट यिाशीघ्र सम्पन््न गररने नै हुँदा िाललाई
ररट खारे ज गररपाऊुँ ।
हर्वभागबाट काठमाडौं उपत्यकामा र्वायु गुर्थतरको यिािण त्याङ्क प्राप््त गने र सर्वणसाधारर्लाई
सुसूहचत गने उद्देशयले िाल काठमाडौं उपत्यका र बाहिर धुहलखेल क्षेर गरी ३ र्वटा र्वायु गुर्थतर
मापन के न्र थिापना गरी सञ्चालनमा ल्याई सककएको छ । उक्त मापन के न्रबाट प्रदान गररने
जानकारी सर्वणसाधारर्ले www.pollution.gov.np बाट प्राप््त गनण सक्ने व्यर्वथिा हमलाइएकोले
सर्वणसाधारर्ले िरे क समयको र्वायु प्रदूषर्को अर्वथिा एर्वं त्याङ्क सहजलै प्राप््त गनण सक्ने र हर्वभागले
समेत यसैको आधारमा र्वायु प्रदूषर्को न्यूनीकरर्को उपायिरू अपनाउनको लाहग आर्वश्यक
व्यर्वथिा गदै आएकोले हनर्वेदन हजककर आधारिीन छ तसिण प्रथतुत ररट हनर्वेदन खारे ज गरी पाउन
सादर अनुरोध गदणछु भनी र्वातार्वरर् हर्वभागबाट पेस भएको हलहखत जर्वाफ ।
हर्वपक्षी ररट हनर्वेदकले काठमाडौं उपत्यकामा र्वायु प्रदूषर्को कारर् जनथर्वाथ्यमा गम्भीर असर
परे को हर्वषय चासो र सरोकार बनाई भएका हजककरिरूप्रहत यस मन्रालय गम्भीर एर्वं सदैर्व सचेत
रिेको
छ । नेपाल सरकार कायणहर्वभाजन हनयमार्वलीले यस मन्रालयलाई सिरी क्षेरको हर्वकासको लाहग
नीहत हनमाणर्लगायत मित्त्र्वपूर्ण हजम्मेर्वारी प्रदान गरे को
छ । उक्त हजम्मेर्वारी पूरा गनण यस मन्रालयबाट अन्य हर्वहभन््न हनकायिरूसुँग समन्र्वय गरी समग्र
सिरी क्षेरको हर्वकास, सिरी पूर्वाणधार हर्वकास र सिरी सुन्दरतालगायतका हर्वषयमा हर्वहभन््न

नीहतगत व्यर्वथिा गरी सोबमोहजम हर्वहभन््न कायणक्रमिरूसमेत सञ्चालन गरी रिेको व्यर्वथिा
सम्माहनत अदालतसमक्ष अर्वगत गराउुँ दछु । ररट हनर्वेदकले उल्लेख गनुण भएका हर्वषयिरूलाई पहन
यस मन्रालयले गम्भीर रूपमा हलएको र सरोकारर्वाला अन्य हनकायिरूसुँग समन्र्वय गरी
उपत्यकाको र्वातार्वरर् संरक्षर् गने कायणमा हनरन्तर रूपमा लाहग रिेको हुँदा यस मन्रालयलाई
हर्वपक्षी बनाई दायर गररएको प्रथतुत ररट हनर्वेदन खारे ज भागी छ, खारे ज गररपाउुँ भनी सिरी
हर्वकास मन्रालयको तफण बाट ऐ. का सहचर्व दीपेन्रनाि शमाणले पेस गरे को हलहखत जर्वाफ ।
मेलम्ची खानेपानी हर्वकास सहमहत ऐन, २०१३ बमोहजम गरठत सहमहत िो । यस हर्वकास सहमहतको
मुख्य कायण भनेको हसन्धुपाल्चोक हजल्लामा अर्वहथित रिेको मेलम्ची खोलाबाट २६.५ कक.हम. सुरूङ
तिा िेडर्वकण को हनमाणर् गरी सो सुरूङबाट पानी पिान्तरर् गरी सुन्दरीजलसम्म ल्याउने रिेको छ ।
गोकर्ण नगरपाहलकामा अर्वहथित रिेको सुन्दरीजलमा पानी प्रशोधन के न्रको हनमाणर् गरी मेलम्ची
खोलाबाट पिान्तरर् गरी ल्याएको पानीलाई प्रशोधन गनेसम्मको कायण यस सहमहतको रिेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा िाल भइरिेको पाइपलाइन हबच्छयाउने कायण यस सहमहतअन्तगणत नरिेको
हुँदा उक्त कायणबाट भएको र्वातार्वरर् प्रदूषर्लगायत ररट हनर्वेदकले हलनुभएको दाबी यस
कायाणलयको दाहयत्र्वहभर नपने बेिोरा अनुरोध छ भनी मेलम्ची खानेपानी हर्वकास सहमहतको
तफण बाट अहख्तयारप्राप्त धनशयाम भट्टराईले पेस गरे को हलहखत जर्वाफ ।
ररट हनर्वेदकले उल्लेख गरे को धुर्वाुँ धुलो उत्पादन गने, पाइप हबच्छ् याउने, सडक ममणत गनेलगायतको
र्वातार्वरर् प्रदूहषत हनेलगायतका कायण यस मन्रालयले गरे गराएको छैन । प्रत्येक नागररकले सफा,
थर्वच्छ र्वातार्वरर्मा थर्वथि भई आफ्नो जीर्वनयापन गनण पाउनुपछण भन््ने यस मन्रालयको मान्यता
रिी आएको छ । तसिण यस मन्रालयको कु नै काम कारबािीले र्वातार्वरर् संरक्षर् ऐन, २०५३ तिा
नेपालको संहर्वधानको धारा ३० को उल्लङ्घन गरे को छैन । यस मन्रालय सबै नागररकको
थर्वाथ्यप्रहत सजग तिा संर्वेदनशील हनुका सािै मानर्व थर्वाथ्यमा प्रहतकू ल असर पने कायणको
हर्वरूद्धमा र सकारात्मक प्रभार्व पने कायणको पक्षमा रिेको पररप्रेक्ष्यमा यस मन्रालयको नाउुँ मा कु नै
आदेश जारी गनुणपने र्वथतुहनष्ठ आधार र कारर् हनर्वेदकले उल्लेख गनण नसके कोले हनर्वेदन खारे ज भागी
छ । खारे ज गररपाउुँ भनी थर्वाथ्य मन्रालयले पेस गरे को हलहखत जर्वाफ ।
हनर्वेदकले व्यर्वथिाहपका संसद्, र्वातार्वरर् संरक्षर् सहमहतलाई हर्वपक्षी बनाउनुपने र्वथतुहनष्ठ आधार
र कारर् खुलाउन सक्नुभएको छैन । हर्वपक्षी ररट हनर्वेदकले व्यर्वथिाहपका संसद्को र्वातर्वरर्
सहमहतको के -कथतो काम कारबािीबाट काठमाडौंर्वासीको संहर्वधान प्रदत्त र्वातार्वरर्सम्बन्धी
मौहलक िक तिा कानूनी िकबाट र्वञ्हचत गराएको भन््ने कु नै पहन त्य र कारर् खुलाउन सक्नुभएको
छैन । यसैले हबना आधार र कारर् हर्वपक्षी बनाई दायर गरे को ररट हनर्वेदन खारे ज योग्य छ ।
र्वातार्वरर् संरक्षर् सहमहत कायणकारी हनकाय नभई मन्रालय, हर्वभागअन्तगणतका हनकायको नीहत
तिा कायणक्रम, स्रोत पररचालन, व्यर्वथिापन र अन्य यथतै हनकायको मूल्याङ्कन गरी सम्बहन्धत
हनकायलाई आर्वशयक हनदेशन कदनेलगायतका कायण गने अहधकार भएको सहमहत िो । सहमहतले आफै ुँ
कु नै पहन नीहतगत हनर्णय तिा कायण गदैन, सरकारले गरे का काम कारबािीको सम्बन्धमा सहमहत

आफै ुँ ले हनरीक्षर् गरे र र्वा अन्य कु नै स्रोतबाट जानकारी भएसम्म सहमहतका हर्वहभन््न बैठकिरूबाट
सरकारलाई आर्वशयक सुझार्व र हनदेशन सहमहतले कदने गरे को नै छ । अत: प्रथतुत हर्वषयमा
व्यर्वथिाहपका संसद्, र्वातार्वरर् संरक्षर् सहमहतलाई हर्वपक्षी बनाउनुपने कु नै आधार र कारर्
नभएको हुँदा उक्त ररट हनर्वेदन खारे ज गररपाउुँ भनी व्यर्वथिाहपका संसद् र्वातार्वरर् संरक्षर्
सहमहतले यस अदालतमा पेस गरे को हलहखत जर्वाफ ।
सर्वणप्रिम यस मन्रालयको के कु न काम कारबािीबाट हनर्वेदकलाई संहर्वधान प्रदत्त िक अहधकारमा
आघात पुग्न गएको िो सो कु रा हनर्वेदकले हनर्वेदनमा थपष्ट गनण नसके को हुँदा यस मन्रालयलाई हर्वपक्षी
बनाई दायर भएको ररट हनर्वेदन खारे ज गररपाऊुँ । काठमाडौं उपत्यकामा कदन प्रहतकदन बढ्दो र्वायु
प्रदूषर्प्रहत मन्रालय हनकै संर्वेदनशील रिेको र यस समथयाको हनराकरर्को लाहग आफ्नो
मातितका हनकायिरूलाई पररचालन गरी आफ्नो स्रोत, साधन र क्षमताले भ्याएसम्म प्रयत््न रिेको
जानकारी गराउन चािन्छु । थर्वच्छ बाुँच्न पाउने िकको सुहनहश्चतताको लाहग र्वातार्वरर् संरक्षर्
हनयमार्वली, २०५४ बमोहजम मन्रालयले र्वायुको गुर्थतरसम्बन्धी राहिय मापदण्ड, २०६० तोकी
लागू गराउुँ दै आएको र मन्रालयअन्तगणतको हर्वभागबाट अनुगमन गदाण कसैले उक्त मापदण्डहर्वपरीत
कायण गरे को पाइएमा हर्वद्यमान ऐन, हनयमार्वलीअनुसार कारबािी गनण हर्वभागले हसफाररस
गरे अनुसार सजाय गदै आएको हुँदा काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दै गएको धुलो र धुर्वाुँको कारर्ले र्वायु
प्रदूषर् अत्यहधक मारामा बढ्दै गएको सन्दभणमा राहिय योजना आयोगको हमहत २०७३।१०।०५
को हनर्णयानुसार र्वातार्वरर् हर्वभागका मिाहनदेशकको संयोजकत्र्वमा एक कायणदलको गठन भएकोमा
उक्त कायणदलले यस हर्वषयमा व्यापक छलफल गरी काठमाडौं उपत्यकाको र्वायु प्रदूषर् हनयन्रर्
कायणयोजना पेस गररसके को छ । त्यसैगरी काठमाडौं उपत्यकाको र्वायु प्रदूषर्मा प्रमुख भूहमका खेल्ने
सर्वारी साधनले फ्याुँक्ने धुर्वाुँ रिेको र यस धुर्वाुँलाई कम गनण तिा िाल प्रचलनमा ल्याइएका िररयो
हथटकर प्रर्ाली प्रभार्वकारी नभएको सन्दभणमा प्राहर्वहधक र कानूनी जरटलता पहिचान गरी प्रहतर्वेदन
पेस गनण राहिय योजना आयोगको हमहत २०७३।१०।२६ गतेको परानुसार हर्वभागका
मिाहनदेशकको संयोजकत्र्वमा गरठत सहमहतले सुझार्विरू पेस गरे कोले उक्त सुझार्विरूलाई
कायाणन्र्वयन गरी उपत्यकाको प्रदूषर् हनयन्रर्को लाहग यस मन्रालय र अन्तगणतका हनकायिरूबाट
आर्वशयक कायण गररने नै हुँदा मागबमोहजम आदेश जारी हनुपने िोइन । यस मन्रालयअन्तगणतको
र्वातार्वरर् हर्वभागबाट समय समयमा हर्वहभन््न सडक हर्वथतार आयोजनािरूको अनुगमन हनरीक्षर्
गरी सम्बहन्धत हनकायिरूलाई प्रदूषर् हनयन्रर्को लाहग सचेत गराउुँ दै आएको छ । यसै
हसलहसलामा कलंकी नागढु ंगा र चाबहिल गौशाला सडक खण्डको थिलगत अनुगमन हनरीक्षर् गरी
सोको प्रहतर्वेदन आर्वशयक कारबािीको लाहग मन्रालयमा पेस गररसके कोले सो प्रहतर्वेदनमा
उहल्लहखत सुझार्व कायाणन्र्वयन गराउन सम्बहन्धत हनकायलाई मन्रालयबाट आर्वशयक पिल गररने
नै हुँदा िाललाई ररट खारे ज गररपाऊुँ ।
काठमाडौं उपत्यकामा र्वायु गुर्थतरको यिािण त्याङ्क प्राप्त गने र सर्वणसाधारर्लाई सुसूहचत
गराउने उद्देशयले िाल काठमाडौं उपत्यकाको पुल्चोक क्षेर, रत््नपाकण क्षेर र उपत्यकाबाहिर धुहलखेल
क्षेर गरी ३ र्वटा र्वायु गुर्थतर मापन के न्र थिापना गरी सञ्चालनमा ल्याइसककएको छ । उक्त मापन

के न्रबाट प्रदान गररने जानकारी सर्वणसाधारर्ले www.pollution.gov.np बाट प्राप्त गनणसक्ने
व्यर्वथिा हमलाइएकोले सर्वणसाधारर्ले िरे क समयको र्वायु प्रदूषर्को अर्वथिा एर्वं त्याङ्क सहजलै
प्राप्त गनण सक्ने र र्वातार्वरर् हर्वभागले समेत यसैको आधारमा र्वायु प्रदूषर्को न्यूनीकरर्को उपायिरू
अपनाउनको लाहग आर्वशयक व्यर्वथिा गदै आएकोले हनर्वेदन हजककर आधारिीन छ खारे ज गररपाऊुँ
।
र्वातार्वरर् संरक्षर्सम्बन्धी हर्वषयमा नेपाल सरकारलाई नीहतगत मागणदशणन र राय सल्लाि कदन
र्वातार्वरर् संरक्षर् क्षेरमा हर्वज्ञता िाहसल गरे का व्यहक्तिरूलाई र्वातार्वरर् संरक्षर् पररषद्को
सदथयमा मनोनयन गरी र्वातार्वरर् पररषद्को गठन गररसककएको हुँदा यस कायणबाट समेत र्वातारर्
संरक्षर्मा टेर्वा पुग्न जाने बेिोरा सम्माहनत अदालतमा हनर्वेदन गदणछु भनी जनसंख्या तिा र्वातार्वरर्
मन्रालयले पेस गरे को हलहखत जर्वाफ ।
फोिोर मैला व्यर्वथिापन ऐन, २०६८ को दफा २८ ले यस के न्रको काम कतणव्य र अहधकार बारे मा
प्रथट रूपमा व्यर्वथिा गरे को छ । के न्रको काम कतणव्य नगरपाहलकािरूलाई फोिोरमैला
व्यर्वथिापनमा प्राहर्वहधक सियोग उपलब्ध गराउने प्रहर्वहधको आयात हर्वथतार तिा प्रचारप्रसार गने
फोिोरमैला व्यर्वथिापनसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गने गराउने िाहनकारक थर्वाथ्य संथिाजन्य
रासायहनक फोिोरमैलाको व्यर्वथिापनका लाहग सम्बहन्धत हनकायको ध्यानाकषणर् गराउने,
फोिोरमैलाको प्रकृ हतको आधारमा त्यसको उत्पादन र न्यूनीकरर् गने तररकाको पहिचान तिा
हर्वकास गरी अर्वलम्बन गनण प्रोत्सािन गने, फोिोरमैला व्यर्वथिापनको प्राहर्वहधक पक्षको अनुगमन
तिा मूल्याङ्कन गरी सोमा गनुणपने सुधारका सम्बन्धमा थिानीय हनकायलाई सुझार्व कदनेलगायत
काम कतणव्यिरू तोककएबाट के न्र फोिोरमैला व्यर्वथिापनमा प्रत्यक्ष कायाणन्र्वयन गनेभन्दा बढी
सियोग र समन्र्वय गने हनकाय भएको प्रथट हन्छ । सोिीबमोहजम नै यस के न्रले फोिोरमैला
व्यर्वथिापनसम्बन्धी कायण गरररिेको बेिोरा अनुरोध छ । नगरपाहलकािरूको अनुरोधबमोहजम
के न्रले फोिोरमैला व्यर्वथिापनका हर्वहर्वध पक्षमा प्राहर्वहधक सियोग उपलब्ध गराइरिेको छ भने
बेलाबेलामा नगरपाहलकाको फोिोरमैला व्यर्वथिापनको प्राहर्वहधक पक्षमा अनुगमन गरी सुधार
गनुणपने आर्वशयक हर्वषयमा सुझार्वसमेत उपलब्ध गराइरिेको बेिोरा अनुरोध छ । अत: फोिोरमैला
व्यर्वथिापन ऐन, २०६८ ले हनर्दणष्ट गरे का काम कतणव्य यस के न्रले हनर्वाणि गरररिेको आर्वशयकता र
अनुरोधबमोहजम नगरपाहलकािरूलाई फोिोरमैला व्यर्वथिापनमा प्राहर्वहधक सियोग उपलब्ध
गराइरिेको के न्रले नगरपाहलकािरूको आर्वशयकता र मागबमोहजम सियोग र समन्र्वय गरी कायण
गरररिेकोले के न्रको नाममा परमादेश जारी हनुपने अर्वथिा नरिेको बेिोरा अनुरोध छ । अत: माहि
उहल्लहखत त्यिरूको आधारबाट यस के न्रको नाममा परमादेशको आदेश जारी गनुण पने बेिोरा प्रथट
नभएकोले हर्वपक्षीले हलएको हनर्वेदन दाबी खारे ज गररपाउुँ भनी फोिोरमैला व्यर्वथिापन प्राहर्वहधक
सियोग के न्रले पेस गरे को हलहखत जर्वाफ ।
अहतकम हर्वकहसत मुलुक नेपाल सन् २०२२ सम्ममा हर्वकहसत रािको थतरमा थतरोन्नती हुँदछ
ै ।
नेपाल सरकारले मुलुकमा उपलब्ध भएसम्मका अत्याधुहनक उपकरर्िरूको प्रयोग गरी सार्वणजहनक

सडकको हनमाणर् सम्भार र्वा सुधार गदै आइरिेको छ । हर्वशेष गरी काठमाडौं उपत्यकामा सडक
हर्वथतार, दैहनक उपभोग्य पानी मेलम्चीबाट ल्याई हर्वतरर् गदाण पाइपिरू हबच्याउनुपने कायण एर्वं
भूकम्पपहछको पुन:हनमाणर् कायण एकै पटक गनुणपदाण र्वातार्वरर्ीय रूपमा असिज अर्वथिा आएको भए
तापहन यसकै व्यर्वथिापन गनण सरकार सजग छ । िाल नेपाल सरकारले हर्वहभन््न अञ्चल यातायात
कायाणलयिरूमा दताण भएका २० र्वषण पुराना भाडाका सार्वणजहनक सर्वारी साधनिरूको व्यर्वथिापन
गनण हमहत २०७१।११।१८ सूचना प्रकाशन गरी कायाणन्र्वयन गनण सुरू गररसके को बेिोरा अनुरोध छ
। नेपाल सरकार नेपालको संहर्वधानद्वारा प्रदत्त थर्वच्छ र्वातार्वरर्मा बाुँच्न पाउने प्रत्येक नागररकको
मौहलक िकको पालना गनण प्रहतबद्ध रिेको बेिोरासमेत अनुरोध गदै र्वातार्वरर्ीय ह्रासबाट मानर्व
जाहत, जीर्वजन्तु, र्वनथपहत, प्रकृ हत तिा भौहतक र्वथतुमाहि हन सक्ने प्रहतकू ल प्रभार्वलाई यिाशक्य
कम गरी थर्वच्छ तिा थर्वाथ्य र्वातार्वरर् कायम गनण र प्राकृ हतक स्रोतको समुहचत उपयोग र
व्यर्वथिापनबाट र्वातार्वरर् संरक्षर्मा जागरूक भई र्वातार्वरर्मा उल्लेखनीय प्रहतकू ल प्रभार्व पाने
गरी र्वा जनजीर्वन र जनथर्वाथ्यका लाहग खतरा हनसक्ने ककहसमले प्रदूषर् सृजना र्वा तोककएको
मापदण्डहर्वपरीत हने गरी कु नै पहन कायण नगररएको बेिोरा अनुरोध छ । सािै प्रारहम्भक र्वातार्वरर्ीय
परीक्षर् र्वा र्वातार्वरर्ीय प्रभार्व मूल्याङ्कन गरे र मार सडकिरू हनमाणर् एर्वं हर्वथतार गने गररएको
बेिोरा उल्लेख गदै माहनस, जीर्वजन्तु, जलचरलगायत प्राकृ हतक स्रोतिरू र थर्वथ्य जीर्वनमा प्रहतकू ल
असर पुग्ने कायणलाई प्रोत्सािन नगररएको, जनथर्वाथ्य तिा जनजीहर्वकाका सबालमा हर्वशेष ध्यान
कदई र्वातार्वरर्ीय प्रदूषर् हनयन्रर्मा यस मन्रालय करटबद्ध भई हर्वकास हनमाणर्सम्बन्धी कायणिरू
सम्पादन गरी आइरिेको पररप्रेक्ष्यमा ररट हनर्वेदकले हबना कारर् प्रमार् र आधार यस मन्रालयलाई
हर्वपक्षी बनाई दायर गररएको प्रथतुत ररट हनर्वेदन औहचत्यपूर्ण नहुँदा खारे ज भागी छ । हनर्वेदकलाई
नेपालको संहर्वधान, अन्य प्रचहलत कानून र र्वातार्वरर्ीय कानूनका अन्तराणहिय मान्य
हसद्धान्तिरूद्वारा प्रदत्त मौहलक िकमा प्रहतकू ल असर पुग्ने गरी यस मन्रालयबाट कु नै काम कारबािी
भए गरे को नहुँदा यस मन्रालयलाई हर्वपक्षी बनाई दायर गररएको प्रथतुत ररट हनर्वेदन खारे ज गररपाउुँ
भनी भौहतक पूर्वाणधार तिा यातायात मन्रालयले पेस गरे को हलहखत जर्वाफ ।
फोिोरमैलाको प्रबन्ध एर्वं व्यर्वथिापनको लाहग काठमाडौं मिानगरपाहलकाको कायाणलय एर्वं
अन्तगणतको हनकायिरूले उपलब्ध स्रोत साधन एर्वं जनशहक्त पररचालन गरी हर्वहभन््न सञ्चार
माध्यमिरूमाफण त जनचेतनामूलक कायणक्रम सञ्चालन गरी थर्वच्छ, सफा र सुन्दर सिरको नारासहित
आफ्नो हजम्मेर्वारी गदै आइरिेको छ । जनथर्वाथ्यमा प्रत्यक्ष असर पने गरी काठमाडौं
मिानगरपाहलकाको कायाणलयको तफण बाट कु नै कक्रयाकलाप भएको छैन । थिानीय थर्वायत्त शासन
ऐन, हनयमले पररकल्पना गरे को दाहयत्र्वबाट काठमाडौं मिानगरपाहलकाको कायाणलय हर्वमुख भएको
छैन । ररट हनर्वेदनमा माग गररएको कायण सम्पन््न गने प्रयोजनको लाहग काठमाडौं मिानगरपाहलका
कायाणलयमा उपलब्ध साधन, स्रोत, जनशहक्त एर्वं हर्वहनयोहजत बजेट कहत िो सोको यककन नै नगरी
एकतफी रूपमा आफ्नो दाहयत्र्वबाट हर्वमुख रिेको बेिोरा उल्लेख गरी ररट हनर्वेदन दायर गदैमा
मागबमोहजम आदेश जारी हन सक्दैन । फोिोरमैला व्यर्वथिापन गरी काठमाडौं मिानगरपाहलकाको
सुन्दरतामा हनखार ल्याउन काठमाडौं मिानगरपाहलकाको कायाणलय एर्वं अन्तगणतको हनकायसुँग िाल

उपलब्ध स्रोत, साधन र जनशहक्तको पररचालनले मार सम्भर्व हन सक्दैन । अिाणत् काठमाडौं
मिानगरपाहलकाको एक्लो प्रयासले मार र्वायु प्रदूषर् व्यर्वथिापन हन सक्दैन । ररट हनर्वेदक थर्वयंले
अन्य हनकायसमेतलाई हर्वपक्षी बनाई हनर्वेदन दायर गरे बाट पहन सो बेिोरा थपष्ट हन्छ । थर्वच्छ, सफा
र सुन्दर मिानगरपाहलका बनाउन एर्वं कायम राख्न प्रत्येक नगरबासी जागरूक हन जरूरी छ । फोिर
व्यर्वथिापनको कायणमा प्रत्येक नागररक, घर, समाज एर्वं हनकायको सियोग र साि रिेको छ कक छैन
भन््ने हर्वषय अहधक मित्त्र्वपूर्ण हने हनाले प्रचहलत कानूनको दायराहभर रिी आफ्नो दाहयत्र्व र्विन
गरररिेको हनकायलाई र्वातार्वरर् रोकिामबाट हर्वमुख भएको उल्लेख गरी ठोस र र्वथतुगत आधार
प्रमार् हबना बाटो हनमाणर्, खानेपानी एर्वं ढल हनमाणर्को कायण, हबजुलीको पोल व्यर्वथिापन जथता
कायण कु नै एक हनकायको प्रयासबाट मार दीघणकालीन रूपमा समाधान हने नभई उक्त कायणसुँग
सम्बहन्धत हनकायका समन्र्वय र सिकायणबाट मार समाधान हने एर्वं उहल्लहखत कायणबाट उत्पन््न
फोिर व्यर्वथिापन काठमाडौं मिानगरपाहलकाको िाल उपलब्ध स्रोत, साधन एर्वं जनशहक्तबाट
व्यर्वथिापन हन सक्छ कक सक्दैन भन््नेतफण सोच नै नपुर्याई काठमाडौं मिानगरपाहलका कायाणलय
आफ्नो दाहयत्र्वबाट हर्वमुख भएको कारर् र्वायु प्रदूषर्को भयार्वि हथिहतमा नगरबासी बाुँच्न बाध्य
रिेको बेिोरा उल्लेख गरी ररट दायर गदैमा मागबमोहजम आदेश जारी हन नसक्ने हुँदा काठमाडौं
मिानगरपाहलका कायाणलयको िकमा ररट हनर्वेदन खारे जभागी छ । अदालतबाट जारी भएको
अन्तररम आदेशमा प्रगहत हर्वर्वरर्समेत पेस गनुण भहनएकोमा काठमाडौं मिानगरपाहलकाले
र्वातार्वरर् प्रदूषर् कम गनण शहिदगेट, रत््नपाकण , दरबारमागण, प्रदशणनीमागण, रामशािपि, माइतीघर
हुँदै हरभुर्वन हर्वमानथिलसम्म, लैनचौरदेहख शीतलहनर्वाससम्म, सोल्टीमोडदेहख हरपुरेश्वरसम्म
उपलब्ध ब्रुमर प्रयोग गरी दैहनक रूपमा पालैपालो सरसफाइको काम हुँदै आएको छ । जमलदेहख
रािपहत कायाणलय, माइतीघरदेहख हरभुर्वन हर्वमानथिल, सोल्टीमोडदेहख हरपुरेश्वर, हरभुर्वन
हर्वमानथिलदेहख चाबहिलसम्म ट्ांकरबाट पानीको प्रयोग गरी धुलो न्यूनीकरर् गने कायण गररएको
छ । काठमाडौं मिानगरपाहलकाअन्तगणतका सबै र्वडा (र्वडा नं. १ देहख ३५ सम्म) को फोिोरमैला
दैहनक रूपमा सङ्कलन हुँदै आइरिेको छ । जेट मेहसनको प्रयोगले आर्वशयकताअनुसार ढल खोल्ने,
फोिोरमैला न्यूनीकरर् गनण औषधी छने, सडक पेटीमा रोहपएका हर्वरूर्वािरूमा पानी िाल्ने एर्वं फोिर
बोक्ने गाडीिरू सर्भणहसङ गने एर्वं उपलब्ध स्रोत साधन र जनशहक्तको प्रयोग गरी अन्य दैहनक कायण
सम्पादन हुँदै आएको हुँदा काठमाडौं मिानगरपाहलका कायाणलयको िकमा हर्वपक्षीको ररट हनर्वेदन
खारे ज गररपाउुँ भनी काठमाडौं मिानगरपाहलकाले पेस गरे को हलहखत जर्वाफ ।
हर्वपक्षीले ररट हनर्वेदनमा उल्लेख गनुणभएको कु रा सकारात्मक छ । काठमाडौं उपत्यकामा िाल हर्वहर्वध
कारर् र्वायु प्रदूषर् र्वृहद्ध भएको कु रा हनर्र्वणर्वाद त्य िो । र्वायु प्रदूषर्लाई कसरी न्यूनीकरर् गनण
सककन्छ र नगरबासीलाई कसरी थर्वच्छ तिा थर्वथ्य र्वातार्वरर्मा बस्ने व्यर्वथिा गनण सककन्छ भन््ने
कु रामा लहलतपुर उपमिानगरपाहलका हचहन्तत र प्रयासरत छ । यस लहलतपुर
उपमिानगरपाहलकामा िाल मूलत : काठमाडौं उपत्यका खानेपानी हलमेटेडले खानेपानीको पाइप
हबच्छ् याउने कायणको लाहग सडक खन्दा र चीनको सियोगमा नेपाल सरकारले चक्रपि सुधार गने
कायणबाट र्वायु प्रदूषर् भइरिेकोमा सो र्वायु प्रदूषर् न्यूनीकरर् तिा हनयन्रर् गनणको लाहग सक्दो

प्रयास गरी आएको छ । ६ हमटरभन्दा कम चौडाइका सडक यस उपमिानगरपाहलका र के .यु.के .एल.
बीच हमहत २०७२।११।२३ मा खानेपानीको पाइप हबच्छ् याउने तिा सडक हपच गनेसम्बन्धी
सिमहत तिा समझदारी पर भएकोमा सोमा के .यु.के .एल.ले खानेपानीको पाइप हबच्याएपहछ पूरै
सडक कालोपरे गनुणपने व्यर्वथिा छ । खानेपानीको पाइप हबच्याइसके को ठाउुँ मा यिाशीघ्र सडक
कालोपरे गनण के .यु.के .एल.लाई ताके ता गने कायण गररएको छ । सम्माहनत अदालतको आदेश प्राप्त
भएपश्चात् धुलो हनयन्रर्को लाहग यस उपमिानगरपाहलकाको सार्वणजहनक हनमाणर् मिाशाखालाई
आर्वशयक हनदेशन कदइएको छ । हमहत २०७३।११।१० गते प्रमुख हजल्ला अहधकारी, थिानीय
हर्वकास अहधकारी, यस उपमिानगरपाहलकालगायत लहलतपुर हजल्लाका अन्य नगरपाहलकाका
कायणकारी अहधकृ त तिा लहलतपुर हजल्ला थतरका प्रायः सबै कायाणलय प्रमुखिरूको संयुक्त बैठक बसी
र्वायु प्रदूषर् हनयन्रर्को लाहग यिाशीघ्र सडक ममणत / कालोपरे गने, पानी िाल्ने, हनमाणर्ाधीन
सडकमा सर्वारी साधन गुडाउन रोक्नेलगायतका हनर्णय भई कायाणन्र्वयन प्रकक्रयामा छ भनी लहलतपुर
मिानगरपाहलकाले पेस गरे को हलहखत जर्वाफ ।
हर्वपक्षी ररट हनर्वेदकले हमहत २०७२।०१।१२ को मिाभूकम्पबाट धेरै मठ महन्दरलगायत
ऐहतिाहसक, पुराताहत्र्वक मित्त्र्वका संरचनािरू भत्कन गएकोले सोको हजर्ोद्वार नगररएको सािै
र्वातार्वरर्लाई असर पने गरी धुर्वाुँ धुलो सडकका फोिोर र्वथतुिरूका कारर् श्वासप्रश्वासमा समथया
भइरिेको र सोका कारर् हर्वहभन््न प्रकारका रोगिरूको मारमा आम जनसमुदाय परररिेको र यथता
र्वातार्वरर् प्रदूषर् गने गराउने कायण सरकारी हनकायबीच समन्र्वय गरी तत्काल रोक्नुपने माग हलई
दायर गनुणभएको ररट यिािणपरक रिेको हुँदा ररटमा दाबी हलएझै ुँ हनुपछण भन््ने यस प्राहधकरर्को
पहन सिमहत रिेको छ ककनकक यस प्राहधकरर् र यसअन्तगणतका कायाणलयका कमणचारीिरू पहन
काठमाडौं उपत्यकाको प्रदूषर्बाट ग्रहसत छन् । यस प्राहधकरर्का कमणचारीले र्वातार्वरर् प्रदूहषत
गराई अरूलाई साथती कदई आफू िरू प्रदूषर्रहित छु ट्टै बसोबास गरे जथतो गरी हनर्वेदन दायर भएको
आभाष भएकोले यस प्राहधकरर् र यसअन्तगणतका कमणचारीिरू प्रदूहषत र्वातार्वरर्बाट प्रताहडत
रिेको सादर हनर्वेदन छ । यस प्राहधकरर्ले काठमाडौं उपत्यका हर्वकास प्राहधकरर् ऐन, २०४५
बमोहजम कायण गने हनकाय भएकोले नेपाल सरकारको नीहत हनदेशनबमोहजम कायण गररआएको र
तत्कालीन काडमाडौं उपत्यका नगर हर्वकास सहमहतले काठमाडौं उपत्यकामा अव्यर्वहथित बथती बढ्दै
गएको र पयाणप्त सडकको अभार्वमा भहर्वषयमा हर्वहभन््न ककहसमका करठनाई आउन सक्ने सम्भार्वना
देखी २०४५।०७।२९ र २०४६।०५।१२ मा काठमाडौं, लहलतपुर, भक्तपुरका हर्वहभन््न थिानमा
सडकको चौडाइ हनधाणरर् गरे को यस प्राहधकरर्ले सोिी हनर्णय कायाणन्र्वयन गनण तत्काल कायम
गररएका सिरी सडक, राजमागण, हजल्ला मागण, सिायक मागणका सडकका जग्गा अहतक्रमर् गरी
बनाइएका संरचना िटाउने कायण गरी आएकोले यस प्राहधकरर्ले सडकमा परे का भौहतक संरचना
िटाई कदएपश्चात् ६ हमटरसम्मको चौडाइको सडक सम्बहन्धत नगरपाहलकाले ढल, पानी,
पाइपलगायत आधारभूत संरचना हनमाणर् गरी हपच गने गदणछ र ८ हमटरभन्दा बढी फराककलो चौडाइ
भएको सडक सडक हर्वभागबाट हपच कालोपरेलगायतका कायण गने हुँदा समयमा कालोपरे गने कायण
उपयुणक्त हनकायबाट हनमाणर् समयमा हने िो भने हनर्वेदकले उठाउनु भएको समथया तत्काल समाप्त

हने हियो । तिाहप नगरपाहलका ऐन, सडक हर्वभागबाट कालोपरे गनण हर्वहभन््न थिानमा के िी
व्यहक्तिरूले सम्माहनत सर्वोच्च अदालतमा एर्वं मातितका अदालतमा ररट हनर्वेदन दायर गरी
सम्माहनत अदालतिरूबाट भएका अन्तररम आदेशबाट के िी थिानमा सडक कालोपरे गनेलगायतका
कायणिरू रोककन गई सो थिानमा पानी परे हिलो, घाम लागे धुलोको सामना गरररिनु परे कोसमेत
सादर हनर्वेदन छ । अकोतफण बडा मुहथकलबाट हर्वर्वाद सल्टाएर सडक कालोपरे गररन्छ । तत्पश्चात्
लगत्तै खानेपानीका पाइप, ढल, हबच्छ् याउने भनी सडक खनी कु रूप पाने कायणले पहन प्रदूषर्को
समथया उत्पन््न भएको छ । सडक हपच गनुणपूर्वण पानीका पाइप, ढल, इत्याकद जो हनमाणर् गनुप
ण ने हियो
सो समयमा नगररने कायणले गदाण काठमाडौं बासीलाई साथती भएको आम काठमाडौंबासीले भोगी
आएको र हर्वथतार भएका अहधकांश सडक कालोपरेसमेत भइसके को हुँदा यस प्राहधकरर्बाट
काठमाडौंको र्वातार्वरर् प्रदूषर् गने कायण नगराएको र हनर्वेदकले आफ्नो हनर्वेदनमा यस
प्राहधकरर्बाट के -कहत र्वातार्वरर् प्रदूषर् गर्यो भन््ने थपष्ट नगरी के र्वल सडक फराककलो पाने भन््ने
अपजस लगाई यस काठमाडौं उपत्यका हर्वकास प्राहधकरर्लाई हर्वपक्षीसम्म बनाई दायर भएको
हर्वपक्षीको ररट हनर्वेदन यस प्राहधकरर्को िकमा खारे ज गररपाउुँ भनी काठमाडौं उपत्यका हर्वकास
प्राहधकरर्को तफण बाट पेस गरे को हलहखत जर्वाफ ।
नेपाल सरकार, प्रधानमन्री तिा महन्रपररषद्को कायाणलय संहर्वधान तिा कानूनको पररपालना गरी
गराई कानूनी राज्यको अर्वधारर्ालाई साकार पाने र नागररकको संहर्वधान तिा कानून प्रदत्त िक,
अहधकारिरूको सम्मान, संरक्षर् एर्वं सम्बद्धणन गने कु रामा प्रहतबद्ध रिेको छ । नेपालको संहर्वधानको
धारा ३० ले थर्वच्छ र्वातार्वरर्मा बाुँच्न पाउने िकलाई मौहलक िकको रूपमा संर्वैधाहनक प्रत्याभूहत
कदएको छ । काठमाडौं उपत्यकालगायतका क्षेरलाई थर्वच्छ तिा सफा राख्नेसमेत उद्देशयले फोिोरमैला
व्यर्वथिापन ऐन, २०६८, र्वातार्वरर् संरक्षर् ऐन, २०५३, र्वातार्वरर् संरक्षर् हनयमार्वली, २०५४
समेत जारी भई कायाणन्र्वयनमा रिेका छन् । सािै उक्त कानूनी व्यर्वथिा कायाणन्र्वयन गने तिा
राजधानी काठमाडौंलाई थर्वच्छ र सफा राख्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार र सम्बहन्धत हनकायले
नीहतगत कानूनी तिा संथिागत प्रबन्ध गदै आएका छन् । जिाुँसम्म सडक हर्वथतार, ढल हनमाणर्,
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप हबच्छ् याउने काम सबैहतर भइरिेको कारर् उपत्यकामा र्वायु
प्रदूषर् बढेको यिािण िो । नेपाल सरकारका सम्बहन्धत हनकायिरू संर्वेदनशील रिी धुलो न्यूनीकरर्
गने सम्बन्धमा हनरन्तर पिल गरररिेको अर्वथिासमेत छ । धुलोका कारर् मानर्व थर्वाथ्यमा
परररिेको नकारात्मक प्रभार्वप्रहत सचेत रिुँदै धुलो हनयन्रर् गने प्रयासलाई अझ बढी संगरठत र
योजनाबद्ध रूपमा अहघ बढाइनेछ र र्वायु प्रदूषर् हनयन्रर्को लाहग प्रचहलत कानूनको व्यर्वथिा तिा
उक्त कानूनी व्यर्वथिाअन्तगणत जारी भएको मापदण्डको कायाणन्र्वयन र सोको अनुगमनको लाहगसमेत
सम्बहन्धत हनकायलाई अझ बढी प्रभार्वकारी रूपले पररचालन गररनेछ । सािै सम्माहनत अदालतबाट
हमहत २०७३।११।१५ मा जारी भएको अन्तररम आदेश कायाणन्र्वयनको लाहग यस कायाणलयबाट
सम्बहन्धत हनकायमा पठाइसककएको र अन्य काम कारबािीको सम्बन्धमा सम्बहन्धत हनकायबाट
प्रथतुत हने हलहखत जर्वाफबाट प्रथट हने नै हुँदा प्रथतुत हलहखत जर्वाफमा िप उल्लेख गरररिनु परे न

भनी नेपाल सरकार, प्रधानमन्री तिा महन्रपररषद्को कायाणलयको तफण बाट ऐ. को सहचर्व राहजर्व
गौतमले पेस गरे को हलहखत जर्वाफ ।
थर्वच्छ खानेपानी तिा सरसफाइको िकलाई मौहलक िकको रूपमा थिाहपत गनण यस हर्वभाग तिा
मातित हनकायबाट खानेपानी आयोजना सञ्चालन गदाण र्वातार्वरर् सन्तुलनमा ध्यान कदने गरे को,
उपत्यकाको ररङ रोडहभर कु नै पहन आयोजना हनमाणर्ाधीन नरिेको, बाहिर अधणसिरी ग्रामीर्
क्षेरिरूमा यस हर्वभाग मातितको कायाणलयद्वारा खानेपानी तिा सरसफाइ आयोजना हनमाणर् गदाण
र्वातार्वरर् संरक्षर् ऐन, २०५३ ले गरे को व्यर्वथिाबमोहजम खासै असर नपने, प्रहतकू ल र्वातार्वरर्ीय
प्रभार्व कम गनण अर्वलम्बन गनुणपने हर्वहभन््न उपायिरूसहित र्वातार्वरर्ीय व्यर्वथिापन योजना तयार
गरी लागू गने गररएको छ । यस सम्बन्धमा कु नै जन गुनासोसमेत नरिेको अर्वथिा हुँदा हनर्वेदन
खारे ज गररपाउुँ भनी खानेपानी तिा ढल हनकास हर्वभागको तफण बाट ऐ. का मिाहनदेशक तेजराज
भट्टले पेस गरे को हलहखत जर्वाफ ।
हनर्वेदकको हनर्वेदन गराई जन पक्षीय र थर्वच्छ र्वातार्वरर् कायम गनण सम्बहन्धत हनकायिरूले गनुप
ण ने
र्वा पुरयाउनु
्
पने सकारात्मक भूहमका िो भन््ने यस नगरपाहलकाको बुझाइ रिेको अनुरोध छ ।
हनर्वेदकले प्रथतुत हनर्वेदन गनुणपूर्वण यस नगरपाहलकामा फ्याक्समाफण त हनर्वेदनमा उहल्लहखत कायण
तदारूकताका साि िोस् भनी हलहखत हनर्वेदन गरे को भन््ने रह्यो । हनर्वेदन गराई एकदम सकारात्मक
छ । तर हनर्वेदकले प्रथतुत हनर्वेदन गनुणपूर्वण यस भक्तपुर नगरपाहलकामा थिलगत हनरीक्षर् गरी सत्य
त्य र थिानीय र्वातार्वरर् नबुझी हनर्वेदन गरे को देहखन्छ । यस भक्तपुर नगरपाहलका सफा सुग्घर,
सुन्दर नमुना सिरको रूपमा हर्वकास भइरिेको र सफा सुग्घरमा नेपालको मार िोइन एहसयाको १०
सिरिरूमध्येमा पदणछ भनी पुरथकारबाट हर्वभूहषत भएबाट प्रथट हन्छ । यसरी राहिय र अन्तराणहिय
रूपमा समेत सफा सिरको ख्याहत प्राप्त यस नगरपाहलकालाई हर्वपक्षी बनाई प्रथतुत हनर्वेदन गरे को
हुँदा िाम्रो िकमा खारे ज भागी छ । हनर्वेदकले उठाएका कु रािरू िामीले धेरै र्वषण पहिलेदहे ख नै आफ्नो
दाहयत्र्व हनर्वाणि गरी सडक, हर्वद्युत् प्राहधकरर्, टेहलकमको कायण हर्वथतार गदाण हने धुलो र माटोलाई
यिासमयमै िटाउन ताके ता गने र नगरे को खण्डमा थिानीय र्वातार्वरर् प्रहतकू ल असर नपने गरी
यिाशक्य चाुँडो िटाउने कायण सम्पन््न गने गराउने कायण भइआएको छ । सािै हमहत २०७२।१।१२
र २९ गते गएको भूकम्पबाट क्षहतग्रथत भग्नार्वशेषसमेत यस नगरपाहलकाबाट िटाउने कायण गरी
आएको बेिोरा सादर अनुरोध छ । हनर्वेदनमा उल्लेख भएअनुसार मेलम्ची आयोजनाबाट िालसम्म
यस भक्तपुर नगरपाहलका क्षेरहभर ढल खनी पाइप हबच्छ् याउने कायण भए गरे को छैन । यसिण
र्वाथतहर्वकता नबुझी यस नगरपाहलकासमेतलाई हर्वपक्षी बनाई गरे को प्रथतुत हनर्वेदन सो िदसम्म
खारे ज िोस् भनी भक्तपुर नगरपाहलका कायाणलयतफण बाट कायणकारी अहधकृ त रोहितराज पोखरे लले
पेस गरे को हलहखत जर्वाफ ।
यस सम्माहनत अदालतको एक सदथयीय इजलासबाट काठमाडौं उपत्यका खानेपानी हलहमटेडको
नाउुँ मा खानेपानी पाइप हबच्छयाउने, ढल हर्वथतार सुधार कायणबीच उहचत समन्र्वय हने गरी कायण
गनुण भन््नेसमेत सर्वोच्च अदालत हनयमार्वली, २०४९ को हनयम ४१(१) बमोहजम अन्तररम आदेश

जारी भई हलहखत जर्वाफ पेस गदाण आदेशबमोहजमको कायण सम्पन््न गने सन्दभणमा भएको प्रगहत
हर्वर्वरर्समेत पेस गनुण भन््नेसमेतको आदेश भएको अन्तररम आदेशसहित हलहखत जर्वाफ पेस गनण
आदेश भएकोमा ररट हनर्वेदकले हर्वपक्षी बनाएका अन्य हनकायिरूको िकमा सम्बहन्धत
हनकायिरूबाट नै हलहखत जर्वाफ पेस हने हुँदा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी हलहमटेडको तफण बाट
यो हलहखत जर्वाफ पेस गरे का छौ ुँ ।
प्रत्येक व्यहक्तले थर्वच्छ र्वातार्वरर्मा थर्वथि रूपमा बाुँच्न पाउने संहर्वधान प्रदत्त मौहलक िक भएको
र त्यसको उपभोग गनण पाउने सबैको नैसर्गणक अहधकार िो भन््ने हर्वषयमा हर्वर्वाद गने कु नै ठाउुँ छैन
। थर्वाथ्य एर्वं थर्वच्छ र्वातार्वरर्को सृजना गने राज्यको सबै हनकायिरूको कक्रयाशील र सकक्रय
सिभाहगता हनुपदणछ । धुलो, धुर्वाुँ र प्रदूषर्को र्वातार्वरर्बाट नागररकिरूको सुरक्षा गनुण सबैको
कानूनी दाहयत्र्व र कतणव्य िो । थर्वथि र सफा र्वातार्वरर् हनमाणर्को लाहग र्वातार्वरर् संरक्षर्को लाहग
राज्यका तफण बाट र्वातार्वरर्सम्बन्धी हर्वहभन््न कानूनिरू हनमाणर् भई कायाणन्र्वयन पहन गररएको छ ।
र्वातार्वरर्सम्बन्धी कानूनको कायाणन्र्वयनमा सबैको सकारात्मक योगदान र सिभाहगता हनुपने भन््ने
सम्बन्धमा दुईमत
छैन । माहनसले हलने श्वासप्रश्वाससम्बन्धी हर्वषय मार र्वातार्वरर्ीय हर्वषय के हन्रत नभई
र्वातार्वरर्ीय दुषप्रभार्वले हपउने पानीलगायत माहनस र माहनसको दैहनक जीर्वनमा उपभोगमा आउने
सबै र्वथतुिरूको र्वातार्वरर्ीय दुषप्रभार्वबाट सुरहक्षत गनुण िामी सबैको कानूनी एर्वं नैहतक कतणव्य िो
। हलहखत जर्वाफ प्रथतुतकताण काठमाडौं उपत्यका खानेपानी हलहमटेडको मुख्य काम काठमाडौं,
भक्तपुर तिा लहलतपुरको सिरी क्षेरमा ढल हनकासको समुहचत प्रबन्ध गनुण र पानी सङ्कलन गरी
सफा र थर्वच्छ खानेपानीको समुहचत प्रबन्ध गनुण िो । यस हिसाबले हलहमटेडले हनर्वाणि गनुणपने कतणव्य
र दाहयत्र्व हनरन्तर रूपले हनर्वाणि गरी आएको छ ।
जिाुँसम्म ररट हनर्वेदकले ररट हनर्वेदनमा दाबी हलनुभएको हर्वषयमा काठमाडौं उपत्यकाका हर्वहभन््न
आयोजनािरूबाट हनथकने धुर्वाुँ धुलोको कर् िार्वामा हमहसन गएको र त्यसैगरी नयाुँ ढल तिा पुरानो
ढल ममणत, खानेपानीको पाइप ममणत तिा नयाुँ पाइप जडान तिा मेलम्ची खानेपानीको पाइप
सडकमा हबच्याउुँ दा हनकाहलएको माटोले उच्च र्वायु प्रदूषर् भई र्वातार्वरर् प्रदूषर् भएको भन््ने
उल्लेख छ । तर काठमाडौं उपत्यकाहभर िाल मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लाहग हबच्याइएको
पाइपको आयोजनासुँग हलहखत जर्वाफ प्रथतुतकताण काठमाडौं उपत्यका खानेपानी हलहमटेड सो
आयोजनाको हनमाणर् कायणसुँग सम्बद्ध छैन । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लाहग काठमाडौं,
भक्तपुर, लहलतपुर नगरपाहलकाका क्षेरमा पाइपलाइन ओयाउने कायण खानेपानी सरसफाइ
मन्रालयअन्तगणत सोिी मन्रालयबाट सञ्चाहलत हने आयोजना कायाणन्र्वयन हर्वभागबाट सो कायण
सञ्चालन हुँदै आएको छ । यसप्रकार मेलम्ची खानेपानी हर्वतरर् गने आयोजनाको लाहग पुरानो जीर्ण
भएको पाइपिरू पररर्वतणन गने कायण पहन सोिी आयोजनाबाट सञ्चाहलत हुँदै आएको छ । यसरी
मेलम्ची खानेपानी हर्वतरर्का लाहग हर्वथतार गररएका नयाुँ पाइपलाइनको कायण तिा हजर्ण भएका
पाइप लाइनिरू पररर्वतणन गनणसमेत आयोजनाबाट नै सम्पन््न भइराखेको र यसरी सडक खनी

पाइपलाइन हबच्याउन तिा हर्वथतार गने थर्वीकृ त कायणयोजना सम्पन््न गने हजम्मेर्वारी र
दाहयत्र्वहभर हलहखतजर्वाफ प्रथतुतकताण हलहमटेडको हजम्मेर्वारीहभर नपरे को बेिोरा सम्माहनत
अदालतलाई सादर अनुरोध गदणछौ ुँ । अत: ररट हनर्वेदकले कु न-कु न हनकायबाट कु न-कु न प्रकृ हतका
हनमाणर् कायणयोजनािरू सम्पन््न गरी राखेका छन् भन््ने कु राको यककन र ककटान पहिचान नगरी
हलहमटेडसमेतलाई हर्वपक्षीमा समार्वेश गनुणभएको छ तर सडक खन्ने र माटो िुपाने धुलोको
कर्समेतबाट प्रदूषर् गने कायणमा यस हलहमटेडको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कु नै पहन तर्वरबाट हजम्मेर्वारी
छैन । यस हलहमटेडको तफण बाट त्यथतो कु नै पहन आयोजना सञ्चालन गरे को छैन । हलहमटेडलाई
जानकारी हन आएसम्म आयोजनाले पाइप लाइन हर्वथतार गनण खनेको सडक पुनण सडक
हर्वभागअन्तगणतका सडकिरू खनेको ठाउुँ पुनण सडक हर्वभागले नै पुनणका लाहग ८०/८५ करोड रकम
हर्वहनयोजन गरी सम्झौता भएको र त्यसैगरी काठमाडौं मिानगरपाहलका, लहलतपुर
उपमिानगरपाहलका र भक्तपुर नगरपाहलकाअन्तगणत पाइप लाइनको लाहग खहनएको सडकिरू पुने
कायणको लाहग उहल्लहखत हनकायिरूले नै हजम्मेर्वारी ग्रिर् गरे को कु राको सहर्वनय अनुरोध छ ।
यस हलहमटेडले ढल हनकासको लाहग तिा पाइप लाइन हबयाउने भनी कु नै पहन आयोजना एर्वं
हनमाणर् कायण हलहमटेडतफण सञ्चाहलत बाुँकी खन्ने खनाउने कायण नगरे को र सडक खन्ने कायणबाट भएको
धुलोलगायत र्वायुमण्डलीय हर्वकार पैदा गने कु नै पहन कायण हलहखत जर्वाफ प्रथतुतकताण यस
हलहमटेडबाट नभएको हुँदा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी हलहमटेडले हनर्वेदकलगायत काठमाडौं
उपत्यकामा रिने आम सर्वणसाधारर् कसैको पहन थर्वाथ्यमा प्रहतकू ल पररहथिहत सृजना हने गरी
नेपालको संहर्वधानको धारा ४६, १३३ तिा र्वातार्वरर् संरक्षर् ऐन, २०५३ को दफा २(ज), ७ को
(१)(२) ले प्रदत्त संर्वैधाहनक एर्वं कानूनी िक कु हण्ठत हने गरी कु नै पहन कायण नभएको नगरे को र ररट
हनर्वेदकले ररट हनर्वेदनमा औंल्याएको खहनएका सडकिरू तत्काल पुनुणपने भन््ने कायण यस हलहमटेडको
कायण क्षेराहधकारहभर पहन नपने हुँदा हलहमटेडको िकमा हनर्वेदन माग गरे को आदेश जारी गनुन
ण पने
बेिोरा सादर अनुरोध छ भनी काठमाडौं हजल्ला काठमाडौं मिानगरपाहलका र्वडा नं. ११
हरपुरेश्र्वरहथित कम्पनी रहजथटारको कायाणलयमा दताण रिेको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी
हलहमटेडको अहख्तयारप्राप्त मिाप्रबन्धक डा. मिेशकु मार भट्टराईले पेस गरे को हलहखत जर्वाफ ।
हनयमबमोहजम साप्ताहिक तिा दैहनक पेसी सूचीमा चढी हनर्णयािण यस इजलाससमक्ष पेस हन आएको
प्रथतुत पुनरार्वेदनसहितको हनर्वेदनमा हनर्वेदकतफण बाट रिनुभएका हर्वद्वान् र्वररष्ठ अहधर्वक्तािरू श्री
रहर्वनारायर् खनाल, प्रा.डा.श्री अम्बरप्रसाद पन्त, डा. श्री सुरेन्र भण्डारी, श्री हर्वजयकान्त मैनाली,
हर्वद्वान् अहधर्वक्तािरू श्री पदमबिादुर श्रेष्ठ, श्री शयामकु मार बस्नेत, डा. श्री कदनमर्ी पोखरे ल, श्री
राजु फु याल, श्री शाहन्त खनाल, श्री ओमप्रकाश अयाणल, श्री गर्ेश दािाल, श्री नेर्वल चौधरी, श्री
सुहजत भुजल
े , श्री भुर्वनप्रसाद र्वाग्ले, श्री कु मार कोइराला, श्री हचरन्जीहर्व भट्टराई, श्री सुलोचना
हधताल, श्री प्रेमकु मार िोकर, श्री हर्वषर्ुकुमार िोकर, श्री षटकोर् श्रेष्ठ, श्री आरजु काकी, डा. श्री
नारायर् हघहमरे , श्री अच्युतराज बुढािोकी, श्री िररश्चन्र सुर्वेदी, श्री नारायर् आचायण, श्री कदपक
दािाल, श्री जोनी मैनाली, श्री प्रहर्वर् सुर्वेदी, श्री िेमकला कटेल, श्री सान्ता पन्त, श्री हर्वकाश भट्टराई
र अहधर्वक्ता श्री अहभशेक अहधकारीले र्वायु प्रदूषर् रोक्ने दाहयत्र्व भएका हर्वपक्षी कायाणलय एर्वं

पदाहधकारीिरूले सुशासन व्यर्वथिापन र सञ्चालन ऐन, २०६४ का सार्वणजहनक सुनुर्वाइ कायणहर्वहध
अर्वलम्बन नगरे को, धुर्वाुँ धुलो प्रदूषर् हनयन्रर् नगरे कोले हनजिरूउपर र्वायु प्रदूषर् रोक्नको लाहग
हनरन्तर परमादेशको आदेश जारी हनुपछण । र्वायु प्रदूषर् अत्यहधक बढी भएकोले मानर्वलगायत
सम्पूर्ण सहजर्व प्रार्ीको थर्वाथ्यमा प्रहतकू ल असर पारे कोले Clean Air Act बनाउन हर्वपक्षीिरूको
नाममा परमादेशको आदेश जारी हनुपछण भनी बिस प्रथतुत गनुभ
ण यो ।
नेपाल सरकारको तफण बाट उपहथित हर्वद्वान् उपन्यायाहधर्वक्ता श्री गोपाल लाहमछानेले सरकारी
हनकायले काठमाडौं उपत्यकाको प्रदूषर्को रोकिाम तिा हनयन्रर् गने हर्वषयलाई प्रािहमकतामा
राखेको बेिोरा सम्माहनत अदालतको आदेशानुसार हमहत २०७४।०१।१२ मा पेस गरे को प्रहतर्वेदन
तिा र्वातार्वरर् हर्वभागको र्वातार्वरर्ीय प्रदूषर् हनयन्रर् तिा अनुगमन शाखाले हमहत
२०७३।०७।११ मा पेस गरे को प्रहतर्वेदनबाट थपष्ट भएको छ । इुँ टा भट्टाबाट हनथकने धुर्वाुँ तिा
हचहम्नको उचाईसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४, सर्वारी प्रदूषर् मापदण्ड, २०६९, र्वायुको
गुर्थतरसम्बन्धी मापदण्ड आकद हर्वहभन््न मापदण्ड बनाई लागू भइरिेको पररप्रेक्ष्यमा हनर्वेदकले माग
गरे बमोहजमको आदेश जारी गनुणपने अर्वथिा नभएकोले ररट हनर्वेदन खारे ज हनुपछण भनी गनुभ
ण एको
बिस सुहनयो ।
काठमाडौं मिानगरपाहलकाको तफण बाट उपहथित हर्वद्वान् र्वररष्ठ अहधर्वक्ता श्री रामप्रसाद भण्डारीले
र्वातार्वरर् थर्वच्छ र सफा हनुपछण भन््ने कु रामा मिानगर सचेत रिेको छ । यस कायाणलयमा र्वातार्वरर्
संरक्षर् शाखा नै रिेको छ । मिानगरको बजेट र जनशहक्तले भ्याएसम्म र्वातार्वरर् प्रदूषर् हनयन्रर्
गनण मिानगर सचेत र सजग छ भनी बिस प्रथतुत गनुणभयो ।
काठमाडौं उपत्यका हर्वकास प्राहधकरर्को तफण बाट उपहथित हर्वद्वान् अहधर्वक्ता श्री िरे राम हतर्वारीले
प्रथतुत हनर्वेदनमा यस कायाणलयबाट के काम गनुणपने िो सो कु रा थपष्ट उल्लेख गररएको छैन । यस
कायाणलयको काम काठमाडौं उपत्यकाको बाटािरू चौडा पाने मार भएकोले िाम्रो पक्षमा प्रथतुत
हनर्वेदन खारे ज हनुपछण भनी बिस गनुभ
ण यो ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी हलहमटेडको तफण बाट उपहथित हर्वद्वान् र्वररष्ठ अहधर्वक्ता श्री बच्चुससंि
खड्काले काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी व्यर्वथिापन गने हजम्मेर्वारी मार यस कायाणलयको िो ।
र्वातार्वरर् थर्वथि थर्वच्छ हनुपछण भन््ने कु रामा यस कायणलयको हर्वमहत छैन भनी बिस प्रथतुत
गनुणभयो ।
उहल्लहखत त्य एर्वं बिस हजककर रिेको प्रथतुत हनर्वेदनसहितको हमहसल र बिस नोटसमेत अध्ययन
गरी हर्वचार गदाण हनर्वेदन मागबमोहजमको आदेश जारी गनुणपने िो र्वा िोइन भनी हनर्णय कदनुपने
देहखन आयो ।

२. यसमा हनर्णयतफण हर्वचार गदाण ररट हनर्वेदनमा उठाएको र्वातार्वरर् संरक्षर् तिा र्वायु प्रदूषर्को
हनयन्रर्सम्बन्धी हर्वषय सामान्य रूपमा िेदाण थर्वच्छ र थर्वाथि र्वातार्वरर्मा बाुँच्न पाउने संर्वैधाहनक
तिा कानूनी िक िनन् भएको भन््ने त्यको रूपमा काठमाडौं उपत्यकामा हनमाणर्ाधीन सडक,
हर्वहभन््न आयोजनािरू, इुँ टा भट्टा, पुराना गाडीिरूको बाहल्यता र हतनीिरूले पालना गनुणपने
र्वातार्वरर्ीय मापदण्डिरू पालना गराउन सरकार सकक्रय नरिेको कारर् परमादेशलगायतको आदेश
जारी गरी पाउन ररट हनर्वेदनमा माग भएको देहखन्छ । हर्वपक्षीिरूको हलहखत जर्वाफ िेदाण
खानेपानीको पाइप लाइनको लाहग सडक खन्दा तुरून्त पाइप हबच्याई सो थिान पुरी पानी छकण ने
र जहतसक्दो चाुँडो सडक पुन: थिापना गने गररएको तिा एहसयाली हर्वकास बैंकको सुरक्षा उपाय
नीहत, २००९ पालनासमेत गररएको, राहिय योजना आयोगको २०७३।१०।५ को हनर्णयानुसार
र्वातार्वरर् हर्वभागको हनदेशकको संयोजकत्र्वमा गठन भएको कायणदलले काठमाडौं उपत्यकाको र्वायु
प्रदूषर् हनयन्रर् कायण योजना पेस गररसके को, प्रदूषर् न्यूनीकरर्को प्रयासलाई हतव्रता कदने उद्देशयले
र्वातार्वरर् हर्वभागले हमहत २०७३।९।२० मा हर्वहभन््न हनकायिरूबीच छलफल गराई र्वायुप्रदूषर्
हनयन्रर् सम्बन्धमा हर्वहभन््न ५ र्वटा हनर्णयिरू गररएको, र्वातार्वरर् संरक्षर् ऐन, हनयमार्वली जारी
भएको छ । थर्वच्छ र्वातार्वरर्मा बाुँच््न पाउने िकको सुहनश्हचतताको लाहग र्वातार्वरर् संरक्षर्
हनयमार्वली, २०५४ बमोहजम र्वायुको गुर्थतरसम्बन्धी राहिय मापदण्ड, २०६० लागू गराउुँ दै
आएको छ । २० र्वषण पुरानो भाडाका सर्वारी साधनिरू व्यर्वथिापन गनण हमहत २०७१।११।१८ मा
नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाहशत गरी कायाणन्र्वयनसमेत सुरू भइसके को छ । नेपाल सरकारअन्तगणत
सम्बहन्धत हनकायिरूबाट राहिय आर्वशयकताअनुसार कानूनबमोहजम तोककएका प्रकक्रया र
मापदण्डअनुसार नै सडक हर्वथतारको कायण हुँदै आएको र जनतालाई असुहर्वधा हने हर्वषयमा सरकार
र सम्बहन्धत हनकाय सजग रिेको छ भन््नेसमेतको बेिोरा हर्वपक्षीिरूको हलहखत जर्वाफिरूबाट
देहखन आएको छ ।
३. र्वातार्वरर् एउटा थिान र्वा देशको मार सरोकारको हर्वषय नरिी िाल हर्वश्र्वव्यापी चासोको हर्वषय
भएको छ । र्वातार्वरर् प्रदूषर्ले एक थिानका माहनस मार िोइन जनार्वर र हर्वरूर्वा
र्वनथपहतसमेतलाई असर पादै त्यसको दायरा फराककलो हुँदै जाने कु रामा दुईमत हन सक्दैन ।
र्वातार्वरर्सम्बन्धी अन्तराणहिय मिासहन्ध तिा हर्वहभन््न सम्मेलनिरूबाट चासो कदइनुको कारर् पहन
यिी नै िो । त्यसकारर्, र्वायुको प्रदूषर् हनयन्रर् हनुपछण ।
४. हनर्वेदकले उल्लेख गरे जथतै र्वातार्वरर् संरक्षर् गनुणपने हनकायिरू उदाहसन भएकै कारर् काठमाडौं
उपत्यकामा र्वातार्वरर् प्रदूषर् र्वृहद्ध भएको िो, िोइन भन््नेतफण िेदाण नेपाल देश नै हर्वकासोन्मुख
अर्वथिामा रिेकोले यसलाई Under construction country को रूपमा हलन सककने अर्वथिा छ ।
हर्वकास कायण सञ्चालन गनण र्वन, पिाड, खोलानालामा के िी दखल, के िी पररर्वतणन पछण नै । बढ्दो
सिरीकरर्ले यातायातको साधनमा र्वृहद्ध, खानेपानी, सडक हनमाणर्जथता हर्वकास हनमाणर्का कायण
तिा पररयोजनािरू सञ्चालन हनु पहन थर्वभाहर्वक िो । तर त्यसरी सञ्चालन हने आयोजना,
पररयोजना तिा हनमाणर् कायणिरूले र्वातार्वरर् संरक्षर् कायण गरे र मार हर्वकास हनमाणर्को कायण
गनुणपछण ।

५. यस सम्बन्धमा खानेपानीको पाइपलाइन हर्वथतार गदाण र्वातार्वरर् संरक्षर् ऐन, २०५३ ले गरे को
व्यर्वथिाबमोहजम मेलम्ची खानेपानी आयोजना एहसयाली हर्वकास बैंक "ख" श्रेर्ीमा पने भएकोले
प्रारहम्भक र्वातार्वरर्ीय परीक्षर् गरी प्रहतकू ल र्वातार्वरर्ीय प्रभार्व कम गनण हर्वहभन््न उपायिरूसहित
र्वातार्वरर्ीय व्यर्वथिापन योजना तयार गरी लागू गरे को यथतो आयोजनामा ADB को सुरक्षा उपाय
नीहत, २००९ समेत पालना गररएको छ भन््नेसमेत खानेपानी तिा सरसफाइ मन्रालयको हलहखत
जर्वाफबाट देहखएको छ । त्यथतैगरी र्वातार्वरर् संरक्षर् हनयमार्वली, २०५४ बमोहजम जनसंख्या
तिा र्वातार्वरर् मन्रालयले र्वायुको गुर्थतरसम्बन्धी राहिय मापदण्ड, २०६० तोकी लागू गराउुँ दै
आएको तिा हमहत २०७३।१०।०५ को राहिय योजना आयोगको हनर्णयानुसार एक कायणदल गठन
भई सो कायणदलले काठमाडौं उपत्यकाको र्वायु प्रदूषर् हनयन्रर् कायण योजना पेस गरे को भन््ने
र्वातार्वरर् हर्वभागको हलहखत जर्वाफबाट देहखएको तिा सोसम्बन्धी कायण योजनाको प्रहतहलहपसमेत
हमहसल संलग्न रिेको देहखन्छ ।
६. काठमाडौं उपत्यकामा आयोजना कायाणन्र्वयन हनदेशनालयले सडक हर्वभागअन्तगणतका
सडकिरूमा खानेपानी पाइपलाइन हबच्याएपश्चात् सडक पुनथिाणपना गने व्यर्वथिाको लाहग
आयोजना कायाणन्र्वयन हनदेशनालय र सडक हर्वभागबीच भएको सिमहतपरको प्रहतहलहपबाट
यिाशीघ्र सडक पुनथिाणपना गने प्रहतबद्धता उल्लेख भएकोसमेत देहखएको छ । काठमाडौं
मिानगरपाहलकाले सडकको धुलो धुर्वाुँ कम िोस् भन््ने िेतल
ु े आफू सुँग भएका साधन ब्रुमर र धुलाम््मे
भएका सडकमा पानी छकण ने गरे को भनी आफ्नो हलहखत जर्वाफमा उल्लेख गरे को छ । त्यसैगरी यस
कायाणलयमा र्वातार्वरर् संरक्षर् हनहमत्त र्वातार्वरर् संरक्षर् शाखाको व्यर्वथिासमेत गरे को भनी
हलहखत जर्वाफमा आफ्नो भनाइ राखेको देहखयो । र्वातार्वरर् हर्वभाग र्वातार्वरर्ीय प्रदूषर् हनयन्रर्
तिा अनुगमन शाखाबाट काठमाडौं हजल्लाको कलंकी नागढु ंगा सडकको र्वातार्वरर्ीय अनुगमन
हनरीक्षर् गरी दाहखला गरे को प्रहतर्वेदनको प्रहतहलहपसमेत हमहसल संलग्न रिेको देहखयो । उक्त
प्रहतर्वेदनबमोहजम आर्वशयक कारबािीको लाहग जनसंख्या तिा र्वातार्वरर् मन्रालयमा पेस गररएको
भन््ने हलहखत जर्वाफबाट समेत देहखएको अर्वथिा छ । यस अदालतबाट हमहत २०७३।१०।१७ मा
भएको आदेशानुसार र्वायुप्रदूषर् हनयन्रर् सम्बन्धमा हर्वहभन््न हनकायिरूसुँग छलफल भई प्रदूषर्
हनयन्रर्का लाहग ५ र्वटा हनर्णयिरू भएको तिा सम्बहन्धत हनकायलाई सचेत गराउुँ दै आएको
भन््नेसमेतको जनसंख्या तिा र्वातार्वरर् मन्रालय, प्रधानमन्री तिा महन्रपररषद्को
कायाणलयसमेतबाट लेखी आएको प्रगहत हर्वर्वरर् प्रहतर्वेदनिरूसमेत िेदाण र्वातार्वरर् प्रदूषर् हनयन्रर्
गनुणपने हनकायिरू ररट हनर्वेदकले उल्लेख गरे जथतै र उदाहसन भई हनहषक्रय बसेको अर्वथिा देहखएको
छैन । र्वातार्वरर् प्रदूषर् हनयन्रर् कु नै एक व्यहक्त र्वा हनकायले मार थर्वत: गनण सक्ने अर्वथिा पहन
नभएकोले हनर्वेदन मागबमोहजमको परमादेश जारी गरे र मार तत्काल पूर्ण रूपमा कायाणन्र्वयन हन
सक्ने अर्वथिाको हर्वषय नभएकोले हनर्वेदन मागबमोहजम परमादेशको आदेश जारी गरररिनु परे न ।
तसिण परमादेशको आदेश जारी गररपाउुँ भन््ने प्रथतुत हनर्वेदन खारे ज हने ठिछण ।
७. ररट हनर्वेदन खारे ज भए तापहन हनर्वेदकले ररट हनर्वेदनमा उठाएको हर्वषय समसामहयक र
सकारात्मकसमेत देहखएकोले सोतफण हनर्वेदकले उठाएको सडक यातायातका साधनले उत्सजणन गने

धुर्वाुँधुलोको र्वृहद्ध तिा हर्वहभन््न आयोजना पररयोजना हनमाणर् एर्वं सम्पन््न गदाण सडक भत्काउने र
समयमै हनमाणर् सम्पन््न नभई सिर धुलाम्य भई जनथर्वाथ्यलाई प्रहतकू ल असर पारररिेको भन््ने
हर्वषयमा सम्बहन्धत हनकायले हर्वहभन््न अध्ययन र र्वातार्वरर् प्रदूषर् हनयन्रर्को उपायिरू अपनाए
तापहन दैहनक जीर्वनयापनका क्रममा सर्वारी साधनिरूले उत्सजणन गरे को धुर्वाुँ धुलो, इुँ टा भट्टाका
हचम्नीिरूबाट हनहथकएका धुर्वाुँ धुलो, खानेपानी तिा ढल हनमाणर्का क्रममा भत्काइएका सडक
समयमै पुनथिाणपना नगदाण बढेको धुलोसमेतले र्वरपरका र्वातार्वरर् असन्तुहलत भई बटु र्वा, सर्वारी
साधनका व्यहक्तिरू मार नभई घर, पसलहभरसमेत रिेका व्यहक्तिरूलाई पहन जीर्वनयापन गनण
करठन बनाइरिेको यिािण िामीले दैहनक जीर्वनमा देखी भोगीरिेको त्यलाई भने बेर्वाथता गनण
सककुँ दैन ।
८. र्वातार्वरर् र्वायुप्रदूषर् हनयन्रर् गने हर्वहभन््न उपायिरू अर्वलम्बन गरी काठमाडौं उपत्यका
लगायतको र्वातार्वरर् सन्तुहलत राख्नका लाहग यसै अदालतबाट हर्वकास हनमाणर् मानर्व जीर्वनलाई
समृद्ध एर्वं सिज बनाउन अहत आर्वशयक हन्छ तर हर्वकास हनमाणर्को कायण गदाण मानर्वीय जीर्वनलाई
नै खतरामा पाने गरी गदाण त्यो सन्तुहलत हर्वकास हन नसक्ने । र्वातार्वरर् गम्भीररूपले असर पाने गरी
भएको हर्वकासले मानर्वको अहथतत्र्वमा नै खतरा उत्पन््न गने भएकाले त्यस प्रकारको हर्वकास
अहभशापमा पररर्त हन पहन सक्छ । यसले मानर्वीय जीर्वनलाई सिजता तुल्याउनुको साटो झन्
करठन बनाउुँ दै लैजान्छ । र्वतणमानमा गुर्थतरीय जीर्वनयापन गनण, िाम्रो भहर्वषयलाई बचाई राख््न र
भार्वी पुथताको जीर्वनलाई सुरहक्षत बनाउन उहचत र्वातार्वरर्ीय थतर कायम गराई राख््नु सबैको
साझा दाहयत्र्व हन आउने भनी ने.का.प. २०७४ अंक ६ हन.नं.९८२९ मा हमहत २०७४।०१।२१ मा
फै सला भई हसद्धान्त प्रहतपादन भएको अर्वथिामा र्वातार्वरर् प्रदूषर्को उच्च दर कायम रिनु
शोभनीय देसखुँदन
ै ।
९. नेपालको संहर्वधानको हर्वहभन््न धारािरूमा प्रदत्त मौहलक िकका प्रार्वधानिरूले पहन प्रत्येक
व्यहक्तबाट समुदायलाई थर्वच्छ र्वातार्वरर्मा बाुँच्न पाउने िक प्रत्याभूत गरे को अर्वथिा देहखन्छ ।
धारा ३० द्वारा प्रदान गररएको थर्वच्छ र्वातार्वरर्को िकअन्तगणत प्रत्येक नागररकलाई थर्वच्छ र थर्वथि
र्वातार्वरर्मा बाुँच्न पाउने िक हनेछ भनी र्वातार्वरर्लाई मौहलक िकको रूपमै प्रत्याभूत गरे को हुँदा
र्वातार्वरर् संरक्षर्को र प्रदूषर् हनयन्रर्को कायणमा प्रयासरत रिेको भन््ने आधारमा मार सरकार
तिा सम्बहन्धत हनकाय सुथत रिी बस्न नसक्ने भएकोले प्रथतुत ररट हनर्वेदन खारे ज भए तापहन
हनम्नबमोहजमका कायणिरू गनुण गराउनु भनी हर्वपक्षीिरूको नाममा हनम्नानुसार हनदेशनात्मक आदेश
जारी गररएको छ ।
१. २० र्वषण पुराना भाडाका सार्वणजहनक सर्वारी साधनिरू व्यर्वथिापन गने सम्बन्धमा
२०७१।११।१८ मा प्रकाहशत सूचनाबमोहजमको कारबािीलाई चुथत, दुरूथत रूपमा कायाणन्र्वयन
गनण हनयहमत रूपमा सर्वारी चेक जाुँच गने व्यर्वथिा हमलाउनू ।

२. २० र्वषण पुराना भइनसके का सर्वारी साधनिरूबाट पहन धुर्वाुँको कारर् प्रदूषर् बढी भई र्वातार्वरर्
हबग्रने अर्वथिा भएकोले साना, ठू ला प्रत्येक सर्वारी साधनिरूको हनयहमत र अहनर्वायण जाुँच गने
प्रर्ाली थिाहपत गनूण ।
३. दैहनक रूपमा सडकको सरसफाइको हजम्मेर्वारी हलएका हनकायिरू मिानगरपाहलका,
उपमिानगरपाहलका, नगरपाहलका र गाउुँ पाहलकािरूले अहनर्वायण रूपमा सदैर्व सडकको
सरसफाइको व्यर्वथिाको लाहग पयाणप्त कमणचारी तिा आर्वशयक मेहसनरी साधनसमेतको व्यर्वथिा गरी
हनहश्चत व्यहक्त र्वा कमणचारी र्वा संथिालाई हजम्मेर्वारी कदनु र त्यथतो हजम्मेर्वारी पूरा नगने व्यहक्त,
कमणचारी र्वा संथिालाई कारबािी गने संयन्रसमेत हनमाणर् गनूण ।
४. हर्वहभन््न आयोजना र पररयोजनािरूले सडक भत्काउुँ दा तिा हनमाणर् कायण गदाण एकआपसमा
समन्र्वय गरी हनमाणर् गनण तिा भत्काएका सडक, संरचनािरूबाट प्रदूहषत हने धुर्वाुँ धुलो नफै लने
व्यर्वथिा गरी यिाशीघ्र सडक पुन:थिाणपनाको कायण गनण संयन्र हनमाणर् गरी शीघ्र कायाणन्र्वन गनूण ।
५. काठमाडौं उपत्यकाहभरका सडक हनमाणर्को कायण गदाण पररयोजना समयमा नै सम्पन््न गराउनेतफण
सम्बहन्धत हनकायले हनरन्तर अनुगमन र हनरीक्षर् गनुण गराउनु िोला । सडक खन्दा र्वा हनमाणर् गदाण
र्वातार्वरर् र जनसाधारर्को थर्वाथ्यलाई बढीभन्दा बढी ध्यान कदई समय समयमा धुलो धुर्वाुँ
नउड्नको लाहग सम्बहन्धत क्षेरमा हनयहमत पानी छकण ने व्यर्वथिा हमलाउनू ।
६. २०७२ साल र्वैशाख १२ गते नेपालमा गएको हर्वनासकारी भूकम्प र त्यसपहछ सो भूकम्पका
हनरन्तर गएका परकम्पबाट भत्के का घर, पुराताहत्र्वक मित्त्र्वका संरचनालगायतका कायणिरूको
काठमाडौं उपत्यकामा पुन: हनमाणर् गदाण र्वातार्वरर्ीय थर्वच्छतालाई ध्यान कदई घर बनाउुँ दा सडकमा
सिुँड्ने माहनस र्वा सर्वारी साधनलाई क्षहत निोस् भन््नको लाहग हनमाणर्थिलमा जालीद्वारा घेराबेरा
गरे र मार गने गराउने व्यर्वथिा गराउनू ।
७. काठमाडौं उपत्यकाहभरको सडकमा खानेपानीको पाइपलाइन हर्वथतार गने क्रममा सडक खनेर
तत्काल खानेपानीको पाइप राखेपहछ त्यसलाई छोप्ने र पक््की नबन्दासम्म त्यसमाहि कापेरटङ गनुण
गराउनु र समयसमयमा ब्रुमर र पानी छकण ने व्यर्वथिा गनुण गराउनू ।
८. काठमाडौं उपत्यकामा गुड्ने सर्वारी साधनबाट र्वायुप्रदूषर् गराउने खालका धुर्वाुँ र अत्यन्त कु रूप
सर्वारी साधनको हनरन्तर अनुगमन र हनगरानी गरी त्यथता सर्वारी साधनलाई र्वातार्वरर्ीय
प्रदूषर्मा न्यूनीकरर् गने संयन्र राख््न लगाउनू ।
९. फोिोर मैला र हनमाणर् सामग्री बोके र सिुँडेका सर्वारी साधनलाई फोिोर मैला र हनमाणर् सामग्री
अहनर्वायण रूपमा छोपेर मार गुड्ने व्यर्वथिा हमलाउनू ।

१०. िाम्रो र्वातार्वरर् िाम्रै लाहग िो भन््ने सोची र्वातार्वरर् संरक्षर्लाई सबै हर्वपक्षी हनकाय र
पदाहधकारीले थर्वच्छ र सफा राख््ने उपायिरू गनुण गराउनू । यसको कायाणन्र्वयनलाई पूर्ण रूपमा सचेत
भई काठमाडौं उपत्यकालाई र्वातार्वरर्ीय थर्वच्छ र िररयाली सिरको रूपमा पररहचत गराउनेतफण
अग्रसर हन आर्वशयकता देसखुँदा सोअनुसार गनुण गराउनू । काठमाडौं उपत्यकाको सडक पेटीमा रूख
हर्वरूर्वा रोप्ने रोपाउने, दूबो र घाुँसको व्यर्वथिापन गने गराउने गनूण ।
११. सरकारी तर्वरमा काठमाडौं उपत्यकाको प्रदूषर्को थतर मापन गनण उपत्यकाको तीनै हजल्लामा
सर्वारी बढी आर्वागमन हने र हर्वकास हनमाणर् कायण भइरिेका थिानमा प्रदूषर् मापनयन्र थिापना
गरी तोककएको मापदण्ड नाघेको छ, छैन भनी हनयहमत रूपमा अनुगमन गने संयन्र थिापना गनूण ।
१२. सडकको फोिोरमैला र सर्वारी साधनबाट हनथकने धुर्वाुँ धुलोले थर्वच्छ र्वातार्वरर् कायम हनेमा
प्रत्यक्ष असर परे को देहखएकोले र्वायुको गुर्थतरसम्बन्धी राहिय मापदण्ड, २०६९ र नेपाल सर्वारी
प्रदूषर् मापदण्ड, २०६९ लाई तत्काल कायाणन्र्वयन गनूण ।
१३. हनमाणर् कायणबाट उत्सजणन भएको माटोसहितको फोिोरमैला, सडकमा छाडेको र सडक
खाल्टाखुल्टी भएको कारर् र्वातार्वरर्मा प्रत्यक्ष रूपमा असर परे कोले तत्काल त्यसको व्यर्वथिापन
गरी सदैर्व सफा राख््ने कायण गनूण ।

१०. यो हनदेशनात्मक आदेशको कायाणन्र्वयनको लाहग आदेशको जानकारी हर्वपक्षीिरूलाई कदई
फै सला कायाणन्र्वयन हनदेशनालयमा प्रथतुत आदेशको प्रहतहलहप पठाउनू । प्रथतुत हनर्वेदन दायरीको
लगत कट्टा गरी हमहसल हनयमानुसार गरी अहभलेख शाखामा बुझाई कदनू ।

उक्त रायमा सिमत छु ।
न्या. चोलेन्र शमशेर ज.ब.रा.
इजलास अहधकृ त: प्रेम खड्का
इहत संर्वत् २०७४ साल पुस ३० गते रोज १ शुभम् ।

