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आदेश 

प्र.न्या.ओमप्रकाश ममश्र : नेपालको संमर्वधान २०७२ को धारा १३३(२)(३) बमोमजम यसै अदालतको के्षरामधकारमिरको पने प्रस्तुत 

मुद्ाको संमक्षप्त तथ्य एरं्व ठहर यसप्रकार छाः- 

मनरे्वदकलगायत समग्र मानर्वलाई जलर्वायु पररर्वतानको कारणले प्रत्यक्ष असर पारेकोले छुटै्ट जलर्वायु पररर्वतानको कानून बनाई लागू 

गररपाउन मममत २०७४।७।६ गते सम्बमन्धत कायाालयमा मलमित मनरे्वदन दताा गरेकोमा कुनै र्वास्ता नगरेको नेपालको संमर्वधानको धारा १६, 

३०, ३५, ३६ र र्वातार्वरण संरक्षण ऐन, २०५३ र नेपाल पक्ष िएको अन्तराामष्रय महासमन्ध, समन्ध र र्वातार्वरण कानूनका अन्तराामष्रय मान्य 

मसद्धान्तहरूसमेतको आधारमा यस सम्मामनत अदालतबाट मर्वपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेशलगायत उपयुक्त अन्य आदेशहरूसमेत 

जारी गरी समग्र मानर्व जामत र अन्य जीर्वजन्तु, र्वनस्पमत एरं्व पयाार्वरणको संरक्षण गररपाऊँ ।  

मर्वश्वका धेरै देशहरू जलर्वायु पररर्वतान िएको कारण प्रत्यक्ष असर परी ठुलो धनजनको क्षमतसमेत िइसकेको छ । नेपाल पमन जलर्वायु 

पररर्वतानको चपेटामा परी प्रत्येक जनता प्रिामर्वत िएको, महमतालमा पानीको पररमाण बढ दै जानाले महमताल फुट ने ितरा छ । जलर्वायु 

पररर्वतान हुने मुख्य कारणहरू बढ दो अव्यर्वमस्थत औद्योमगक कारण, इन्धनको अत्यमधक िपत, पयाार्वरण मैरी प्रमर्वमध मसप र ज्ञानको कमी, 

र्वन मर्वनास, र्वनको मदगो मर्वकास नहुनु र अव्यर्वमस्थत सहरीकरणको कारण हररतगहृ ग्यासँको उत्सजान िई र्वायुमण्डल तापक्रम र्वमृद्ध हुने 

गरेकोमा त्यसको सही व्यर्वस्थापन तथा पूर्वा व्यर्वस्थापन मर्वपक्षीहरूले गना सकेको छैन । जलर्वायु पररर्वतानको कारण महउँ बढी पग्लने, महम 

पमहरो जाने र त्यसले गदाा त्यस के्षरमा बस्ने आमदर्वादीहरू बढी पीमडत हुन गइरहकेा छन  । जलर्वायु पररर्वतानको कारण मर्वश्वको तापक्रम 

सरदर प्रमतदसक ०.०१ देमि ०.३ मडग्री सेमल्सयससम्म बढी रहेको मर्वमिन्न लेि तथा समय समयमा मनस्कने प्रमतर्वेदनहरूमा  

िेमटन्छ । जलर्वायु पररर्वतानको प्रत्यक्ष असर मानर्व तथा अन्य प्रणालीमा पदाासमेत मर्वपक्षीहरूले प्रिार्वकारी काया गरेको र्वा ठोस कदम 

नचालेको कारणले बढ दो जलर्वायु पररर्वतानको असरको पीडा सहन गना नसकी बसाईसराई गनुापने अर्वस्था मसजाना िएको छ । मूलताः 

बढीिन्दा बढी काबानजन्य इन्धन प्रयोग गरेको कारण र्वायु मण्डलमा काबान उत्सजानको मारा बढ दै जाँदा तापमान र्वमृद्ध हुँदै जाँदा जलर्वायु 

तथा पयाार्वरणमा नराम्रो असर पाने गदाछ । कृमष उत्पादन घट दै जाने, महमपात कम हुँदा जैमर्वक मर्वमर्वधतामा ह्रास आउनुको अमतररक्त 

अनार्वमृि, िडेरी, बाढी पमहरोको प्रकोप बढ न गइरहेको छ । नेपालका उच्च पहाडी र महमाली िेगमा पयाार्वरण सरंक्षण र परम्परागत कृमष 

प्रणालीसमेत जोमिममा परररहेकोले यसको रोकथामको लामग िनी मर्वपक्षीहरूले नेपाल जलर्वायु पररर्वतान नीमत, २०६७ लागू गररएको छ । 

जसमा रामष्रय अनकूुलन कायाक्रमलाई मर्वकास एजेण्डाको रूपमा कायाान्र्वयनमा ल्याउने, सामामजक तथा आमथाक मर्वकासका लामग 

प्राकृमतक स्रोतको व्यर्वस्थापनलाई जलर्वायु मैरी बनाउने, स्र्वच्छ मर्वकास संयन्र तयार गरी स्र्वच्छ उजाा मर्वकासमा टेर्वा पुर् याउने र २०६८ 

मिर काबान व्यापारसम्बन्धी रामष्रय रणनीमत तयार गने िन्ने जस्तो जलर्वायु पररर्वतानको सर्वालमा तयारी मथयो तर आजसम्म सो लक्ष्य पूरा 

पमन िएको छैन । मर्वपक्षीहरूले National Adaptation programmed of Action (NAPA) 2010, National Framework for 

local adaptation plan for Action (LAPA) 2011, Climate Change Policy, 2011 तयार गरी र्वन तथा जैमर्वक मर्वमर्वधता, कृमष 

तथा िाद्य सुरक्षा, जलर्वायुजन्य मर्वपत , सहरी बसोबास तथा पूर्वााधार जलस्रोत र उजाा तथा जनस्र्वास्थ्यका के्षरमा जोड मदने गरी 



बनाइएकोमा त्यसको पूणा रूपमा कायाान्र्वयन नहुँदा जलर्वायु पररर्वतानबाट हनुे असर प्रत्यके नेपाली जनतालाई परररहकेो छ । यसरी जलर्वायु 

पररर्वतानबाट उत्पन्न जोमिम न्यूनीकरण गरी अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गनाका लामग केही कायाक्रम मर्वपक्षी मनकायहरूले तजुामा गरे तापमन 

जलर्वायु पररर्वतानबाट परेको असरलाई सम्बोधन गने गरी आजसम्म लागू गरी कायाान्र्वयनको रूपमा ल्याएको अर्वस्था छैन । यसले गदाा 

नेपालको मदगो आमथाक मर्वकास, मदगो मर्वकास लक्ष्य पूरा हुन नसकेकोले मानर्व जनजीमर्वकालगायत अन्य प्रणालीहरूमा ठूलो असर िोग्नु 

परेको छ । जलस्रोत, िानेपानी आपूमता प्रणाली र संरचनामा पररर्वतान हुन्छ, िेतीपाती र र्वनजंगलको स्र्वरूप, मामनसको आयु, औषधी 

उपचार, रोगको प्रकृमत एरं्व जीर्वनचक्रमा नै पररर्वतान आई नयाँ िालको समस्या देिापछा, त्यस्तो उपचार असम्िर्व हुनाले मानर्व जीर्वनमै 

एउटा महामारी आउन सक्ने मानर्व जीर्वनमा संकट आउने आँकडालाई ध्यानमा रािी मर्वपक्षीहरूले सम्पूणा पूर्वााधार तयार गनुापने साथै तयारी 

अर्वस्थामा मर्वपक्षी मनकायहरू हुन पनेमा केर्वल नेपाल जलर्वायु पररर्वतान कायाक्रम (Nepal Climate change support programmed) 

अन्तगात डोल्पा, जुम्ला, मुगु, कामलकोट, हुम्ला, दाङ, जाजरकोट, रूकुम, रोल्पा, बमदाया, कैलाली, अछाम, बाजुरा र दैलेिसमेत १४ 

मजल्लाको कररब १०० र्वटा स्थानीय मनकायमा मार जलर्वायु पररर्वतानसम्बन्धी कायाक्रम लागू गररएको र अन्य मजल्लाहरूको हकमा कुनै 

ध्यान नमदई केर्वल जलर्वायु पररर्वतान नीमत बनाई केही कायायोजना तयार गरी बसेको मार अर्वस्थाले मानर्वको अमस्तत्र्व सुरमक्षत हुन नसक्ने 

िएकोले बेलैमा मर्वपक्षी मनकायहरू समक्रय नहुँदा िमर्वष्यमा ठूलो असर तथा जलर्वायु पररर्वतानबाट र्वातार्वरणीय दघुाटना हुने सम्िार्वनातफा  

क्षमत न्यूनीकरण गना ठोस रूपमा कायायोजना बनाई मर्वपक्षीहरूले समग्र देशिरर कायायोजनासमहत कायाक्रम लागू गरेको अर्वस्था देमिएको 

छैन ।  

नेपालको औषत तापक्रम प्रमतर्वषा ०.०६ मडग्री सेमल्सयसका दरले बमढरहेकोमा महमाल के्षरमा ०.०८ मडग्री सेमल्सयससम्म र्वमृद्ध हुन पुगेको 

मर्वज्ञहरूको िनाइ छ । यसका आधारमा नेपालको महमाली के्षर िमर्वष्यमा नाङ गा पहाडमा पररणत हनु सक्ने अर्वस्था हुँदाहुँदै सरंक्षणको 

लामग तत्काल काया थालनी गररएको  

छैन । मर्वपक्षी मन्रालयअन्तगात जलर्वायु पररर्वतानसम्बन्धी केही शािाहरू गठन गरी दामयत्र्व मनर्वााह गना िोजे जस्तो गरे तापमन जलर्वायु 

पररर्वतानको छुटै्ट कानून निएकोले यसको सञ्चालन, दामयत्र्व र्वहन गना र गराउन कमठन परररहेको अर्वस्था प्रस्ट देमिएको छ । जलर्वायु 

पररर्वतान नीमत, NAPA र LAPA को काया योजना समग्र देशव्यापी रूपमा कायाान्र्वयन हुनपुने तफा समेत मर्वपक्षीहरूको ध्यानसमेत गएको 

देमिँदैन । यसले गदाा नेपालको संमर्वधानको धारा १६ ले प्रदान गरेको सम्मानपूर्वाक बाँच्न पाउने हकमामथ कुमण्ठत िएको छ िने धारा ३० ले 

प्रदान गरेको प्रत्येक नागररकलाई स्र्वच्छ र स्र्वस्थ र्वातार्वरणमा बाँच्न पाउने संरै्वधामनक तथा मौमलक हकलाई संरक्षण र उपिोग्य िएको 

मान्न समकने अर्वस्था छैन । यसरी नै संयुक्त राष्र संघीय जलर्वायु पररर्वतानसम्बन्धी महासमन्ध (UNFCCC) १९९२, क्योटो प्रोटोकल 

१९९७ र सो प्रोटोकललाई प्रमतस्थापन गदै ल्याइएको Paris Agreement on climate change, 2015 को नेपाल पक्ष िएकोले सोलाई 

आत्मसात  गदै ठोस उपलमधध हामसल गना जलर्वायु पररर्वतानसम्बन्धी ऐन छुटै्ट बन्नुपने हुन्छ तर मर्वपक्षीहरूले त्यसतफा  कुनै काया गररएको छैन 

। 

यसरी जलर्वायु पररर्वतानबाट सुरमक्षत हुनका लामग सरकारको प्रत्यक्ष नीमत तथा कायाक्रम िएर मार हुँदैन त्यसलाई कायाान्र्वयन गने 

प्रिार्वकारी सयंन्र हुनुपनेमा उक्त संयन्र तयार गररएको  

छैन । जहाँसम्म र्वातार्वरण संरक्षणको के्षरमा र्वातार्वरण संरक्षण ऐन, २०५३ मा जलर्वायु पररर्वतानको क्षमत अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गने, 

यसबाट हनुे असरको दामयत्र्व र्वा मजम्मेर्वारी र्वहन गने गराउने मर्वषयमा कुनै पमन कानूनी व्यर्वस्था निएकोले उक्त ऐनले जलर्वायु 

पररर्वतानबाट हुने र्वातार्वरणीय ह्रास, मानर्व जामत, जीर्वजन्तु, र्वनस्पमत, प्रकृमतका तथा िौमतक र्वस्तुमामथ हुने प्रमतकूल प्रिार्वलाई कम गरी 

स्र्वच्छ र स्र्वस्थ र्वातार्वरण कायम राख्न नसक्ने अर्वस्था प्रस्ट छ । उक्त ऐनले जलर्वायु पररर्वतानको क्षमत अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गने, 

यसबाट हनुे असरको दामयत्र्व र्वा मजम्मेर्वारी र्वहन गने व्यर्वस्था छैन । अताः जलर्वायु पररर्वतानको कारणले समग्र मानर्व र अन्य प्रणालीसमेत 

प्रत्यक्ष मारमा परररहेकोले तत्काल रोकथाम गना मर्वपक्षीहरूको नाउँमा मनम्न मलमित परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश र्वा पुजी 

जारी गरी पाउन मनरे्वदन गदाछु । 



१. नेपालमा र्वातार्वरण संरक्षणसम्बन्धी बनेको र्वातार्वरण संरक्षण ऐन, २०५३ मा जलर्वायु पररर्वतानलाई अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गने कुनै 

कानूनी व्यर्वस्था नहुँदा त्यसको व्यर्वस्थापन गनाको लामग एउटा छुटै्ट जलर्वायु पररर्वतानसम्बन्धी कानूनको जरूरी िएकोले जलर्वायु 

पररर्वतानसम्बन्धी ऐनको मनमााण गरी जारी गनुा र सो ऐन लागू गनुा गराउनू । 

२. उक्त ऐन बनी लागू निएसम्म मर्वपक्षी मनकायहरूले जलर्वायु पररर्वतान अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गनाको लामग तयार गरेको जलर्वायु 

पररर्वतान नीमत, २०६७ मा िएको व्यर्वस्थाहरूलाई तत्काल प्रिार्वकारी तथा ठोस रूपले कायाान्र्वयन गनुा गराउनू । 

३. National Adaptation Programmed of Action (NAPA) 2010, Climate Change policy, 2011, National 

Framework for local Adaptation Plan for Action (LAPA) 2011 लाई कायाान्र्वयन गने काया अत्यन्त सुस्त िएकाले ७ 

प्रदेशको सबै मजल्लामिरको प्रत्येक नगरपामलका र प्रत्यके गाउँपामलकामा जलर्वायु पररर्वतान न्यूनीकरणको एकाई िडा गरी जलर्वायु 

पररर्वतानबाट हुने असरको रोकथामको काया योजना तयार गरी तत्कालै लागू गरी कायाान्र्वयन गनुा गराउनू ।  

४. उच्च महमाली िेगदेमि तराईको तल्लो िागसम्म प्रत्यक्ष रूपमा जलर्वायु पररर्वतानबाट प्रिार्व परेकोले त्यसको अनुकूलन तथा 

न्यूनीकरणको लामग प्रिार्वकारी कायाान्र्वयन गने कायायोजना हालसम्म लागू नगरेकोले तत्काल लागू गरी जनजीमर्वकामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष 

असरबाट सुरक्षा गने उपयुक्त योजना तयार गरी तत्काल लागू गनुा गराउनू ।  

५. जलर्वायु पररर्वतान नीमत, २०६७, नापा (NAPA) २०१०, लापा (LAPA) २०११, प्रचमलत ऐन, कानून, नेपाल पक्ष िएको 

अन्तराामष्रय महासमन्धहरूको प्रिार्वकारी कायाान्र्वयन गरी जलर्वायु पररर्वतान ऐन एरं्व कायायोजना तत्काल बनाई सबै मजल्लामा लागू गनुा 

िनी मर्वपक्षीहरूको नाउँमा ररट मनरे्वदनको अमन्तम टुङ गो नलागेसम्मको लामग अन्तररम आदेश जारी गररपाउँ िन्ने अमधर्वक्ता पदमबहादरु 

श्रेष्ठको मनरे्वदन दाबी ।  

  

यसमा के कसो हो ? मनरे्वदकको मागबमोमजमको आदेश मकन जारी गनुा नपन ेहो ? आदेश जारी गनुापने आधार र कारण िए सोसमेत साथै 

रािी यो आदेशप्राप्त िएका मममतले बाटोको म्यादबाहेक १५ मदनमिर मलमित जर्वाफ पेस गनुा िनी म्याद सूचना पठाई म्यादमिर मलमित 

जर्वाफ परे र्वा अर्वमध नाघेपमछ अग्रामधकार मदई पेस गनूा । साथै मनरे्वदकलाई अपूरणीय क्षमत हुने नदेमिएकोले हाल अन्तररम आदेश जारी 

गरररहनु परेन िन्ने यस अदालतको मममत २०७४।७।१५ को आदेश ।  

जलर्वायु पररर्वतान र यसबाट समृजत प्रिार्वहरूप्रमत मर्विाग मनकै संरे्वदनशील रहेको र यस समस्याको मनराकरणको लामग आफ्नो स्रोत र 

साधनले भ्याएसम्म अनकूुलन र न्यूनीकरण प्रयासहरू मर्विागबाट िइरहकेो जानकारी गराउँछु । जलर्वायु पररर्वतानका मुद्ाहरूलाई सम्बोधन 

गना नेपालको सन्दिामा जलर्वायु पररर्वतान नीमत, २०६७ लागू गररएको, रामष्रय अनुकूलन कायाक्रम (National Adaptation Program 

of Action-NAPA) लागू गररएको छ । जलर्वायु पररर्वतानका प्रिार्वहरू घटाउने र समुदायलाई समयानकूुल बनाउने मूलताः दईुर्वटा 

उपायहरू अनकूुलन र न्यूनीकरणलाई प्रिार्वकारी रूपमा लागू गनाको लामग मर्वद्यमान नीमत तथा कायाक्रमहरू नै पयााप्त छन  । जलर्वायु 

पररर्वतानको प्रिार्व र यसले मनम्त्याउन सक्ने असरहरूलाई मध्यनजर रािी यसको न्यूनीकरण गना ठोस रूपमा कायायोजना बनाई समग्र 

देशिरी कायाक्रम लागू गनुापने आसय रुमटपणूा छ । रामष्रय अनुकूलन कायाक्रमले मर्वमिन्न सूचकहरूको आधारमा नेपालका सम्पणूा 

मजल्लाहरूलाई मर्वमिन्न ५ र्वटा संकटासन्न सूचीमा र्वगीकरण गरेको छ । जसअनुरूप नपेालका ९ र्वटा मजल्लाहरू जलर्वायु प्रिार्वको अमत 

उच्च संकटासन्न अर्वस्थामा छन  िने १७ र्वटा मजल्लाहरू उच्च संकटासन्न अर्वस्थामा छन  । बाँकी ४९ र्वटा मजल्लाहरू मध्यम, न्यून तथा 

अमत न्यून संकटासन्न अर्वस्थामा छन  । रामष्रय अनकूुलन कायाक्रमले तय गरेबमोमजम नै र्वातार्वरण मर्विागले जलर्वायु पररर्वतानको असरसँग 

जुध्ने सामुदामयक पहल स्र्वरूप अनुकूलन र न्यूनीकरणको मर्वमिन्न औजारहरू समेमटएको जलर्वायु अनुकूमलत गाउँ कायाक्रम (Climate 

smart Village) अमत उच्च / उच्च संकटासन्न १५ र्वटा मजल्लाहरूमा लागू गरररहेको छ । कायाक्रम लागू गररएका मजल्लाहरू 

ओिलढुंगा, सोलुिुम्बु, रामेछाप, िक्तपुर, मसराहा, सप्तरी, लमजुङ, गोिाा, रूकुम, रोल्पा, कास्की, सुिेत, कञ्चनपुर, दाचुाला र बझाङ 



रहेका छन  । अताः जलर्वायु पररर्वतानको प्रिार्वको महसाबले संकटासन्न अर्वस्थामा रहेका, प्रकोपसँग सम्मुि रहकेा स्थानहरूमा न्यूनीकरण 

पयााप्त उपायहरू कायाान्र्वयन िइरहकेो हुँदा हाललाई मागअनुसार ररट जारी हुनुपने होइन िन्ने र्वातार्वरण मर्विागको मलमित जर्वाफ ।  

यस मन्रालयको के कस्तो काम कारबाही र मनणायबाट ररट मनरे्वदकको के कस्तो मौमलक हक अमधकारको हनन  िएको हो स्पि निएकोले 

यस मन्रालयलाई मर्वपक्षी बनाउनु पने कारण निोली दायर िएको प्रस्तुत ररट मनरे्वदन िारेज गररपाउँ िन्ने नेपाल सरकार मर्वज्ञान तथा 

प्रमर्वमध मन्रालयको मलमित जर्वाफ ।  

प्रदषूण मनयन्रण र्वातार्वरण सरंक्षण र सन्तुलनलगायत जलर्वायु पररर्वतान र अनुकूलनसम्बन्धी काया जनसंख्या तथा र्वातार्वरण मन्रालयको 

कायाके्षरमिर पने र काबान सम्बमन्धत व्यापारको साथै व्यर्वस्थापनको लामग र्वन के्षरको क्षयीकरण तथा मर्वनासलाई कम गरेर काबान 

उत्सजानलाई (Reducing Emission From Deforestation and degradation-REDD) कसरी घटाउनसेम्बन्धी रणनीमत मस्यौदा 

तयार िइसकेको छ । यसको अलार्वा यस मन्रालयअन्तगात सञ्चालनमा रहकेा जमडबुटी मर्वकास कायाक्रम, रामष्रय र्वन मर्वकास तथा 

व्यर्वस्थापन कायाक्रम, र्वकृ्ष सुधार, र्वृक्षरोपण तथा मनजी र्वन कायाक्रम, राष्रपमत चुरे तराई मधेश संरक्षण मर्वकास कायाक्रम, मजल्ला िू-

संरक्षण कायाक्रम सामुदामयक मर्वकास तथा र्वन / जलाधार संरक्षण आयोजना र्वनस्पमत संरक्षण तथा उद्यान मर्वकास आयोजना सामुदामयक 

र्वन तथा कबुमलयती र्वन मर्वकास कायाक्रमहरू जलर्वायु पररर्वतानको जोमिम कम गनाको लामग नै सहयोग गरररहकेो छन  । जलर्वायु पररर्वतान 

नीमत, २०६७ कायाान्र्वयन निएको िनी उठान िएको मर्वषय छ, सो सम्बन्धमा उक्त नीमतगत व्यर्वस्था कायाान्र्वयन गना यस मन्रालयसमेत 

प्रमतबद्ध एरं्व मक्रयाशील रहेको छ । र्वातार्वरणको संरक्षण र सन्तुलन र जैमर्वक मर्वमर्वधताको संरक्षण गने जस्ता मर्वषयर्वस्तुहरूमा यस 

मन्रालयबाट मर्वमिन्न मनकायहरूसँग सहकाया गदै आएको र िमर्वष्यमा पमन सोहीअनुरूप समन्र्वय, सहकाया गदै र्वातार्वरण सरंक्षणको काया 

गदै मनरन्तर रूपमा स्रोत साधनले भ्याएसम्म अगामड बढी रहने नै हुँदा यस मन्रालयसमेतलाई मर्वपक्षी बनाई दायर गररएको प्रस्तुत ररट 

मनरे्वदन िारेज गररपाउँ िन्ने नेपाल सरकार, र्वन तथा िू-संरक्षण मन्रालयको मलमित जर्वाफ ।  

छुटै्ट जलर्वायु पररर्वतानसम्बन्धी ऐन मनमााण गने सम्बन्धमा नेपाल सरकार र्वा नेपाल सरकारको सम्बमन्धत मन्रालय र्वा मनकायबाट मस्यौदा 

प्राप्त िएमा नेपालको संमर्वधान, प्रचमलत नेपाल कानून तथा जलर्वायु पररर्वतानका असरलाई न्यूनीकरण गने सम्बन्धमा नेपालले अन्तराामष्रय 

जगतमा व्यक्त गरेका प्रमतबद्धतासमेतलाई दृमिगत गरी आर्वश्यक काननूी राय परामशा मदने नै हुँदा सो मर्वषयलाई मलएर यस मन्रालयलाई 

मर्वपक्षी बनाई ररट दायर गनुा कुनै औमचत्य नहुँदा िारेज गररपाउँ िन्ने काननू न्याय तथा संसदीय व्यर्वस्था मन्रालयको मलमित जर्वाफ ।  

िौमतक पूर्वााधारको मर्वकाससम्बन्धी नीमत, योजना तथा कायाक्रमको तजुामा कायाान्र्वयन, अनुगमन र मूल्याङ कन गदाा साधन स्रोतले 

भ्याएसम्म र्वातार्वरणमा असर पना नमदनतेफा  मन्रालय सजग रहेको एरं्व जलर्वायु पररर्वतानका कारण समग्र मानर्व र अन्य प्रणालीमा समेत 

प्रत्यक्ष असर पने िएकोले यसलाई न्यूनीकरण गना जलर्वायु पररर्वतानसम्बन्धी कानून बनाई लागू गने मर्वषय यस मन्रालयको कायाके्षरमिर 

नपने हुँदा यस मन्रालयलाई मर्वपक्षी बनाई दायर गररएको प्रस्तुत ररट मनरे्वदन औमचत्यपूणा (Reasonableness) निएकोले िारेज गररपाउँ 

िन्ने नेपाल सरकार िौमतक पूर्वााधार तथा यातायात मन्रालयको मलमित जर्वाफ ।  

नेपालको संमर्वधानको धारा ३० ले स्र्वच्छ र्वातार्वरणमा बाँच्न पाउने हकलाई मौमलक हकको रूपमा संरै्वधामनक प्रत्यािूमत गरेको र 

र्वातार्वरणीय ह्रासबाट मानर्व जामत, जीर्वजन्तु, र्वनस्पमत, प्रकृमत तथा िौमतक र्वस्तुमामथ हुनसक्ने प्रमतकूल प्रिार्वलाई यथाशक्य कम गरी 

स्र्वच्छ तथा स्र्वस्थ र्वातार्वरण कायम गना र प्राकृमतक स्रोतको समुमचत उपयोग र व्यर्वस्थापनबाट र्वातार्वरण संरक्षण गनसेमेतको उदे्श्यले 

र्वातार्वरण संरक्षण ऐन, २०५३, र्वातार्वरण सरंक्षण मनयमार्वली, २०५४ समेत जारी िई कायाान्र्वयनमा रहकेा छन  । साथै उक्त कानूनी 

व्यर्वस्था कायाान्र्वयन गने तथा र्वातार्वरण संरक्षण, जलर्वायु पररर्वतान अनुकूलन हुने मकमसमको गमतमर्वमधहरू सञ्चालन गने सम्बन्धमा नेपाल 

सरकार र सम्बमन्धत मनकायहरूले नीमतगत, कानूनी तथा संस्थागत प्रबन्ध गदै आएका छन  । जलर्वायु पररर्वतान नीमत, २०६७ कायाान्र्वयन 

निएको िनी उठान िएको मर्वषय छ, सो सम्बन्धमा उक्त नीमतगत व्यर्वस्था कायाान्र्वयन नेपाल सरकार प्रमतबद्ध एरं्व मक्रयाशील रहेको छ । 

जहाँसम्म जलर्वायु पररर्वतानसम्बन्धी ऐनको मनमााण तत्कालै गनुापने िन्ने मनरे्वदन मजमकर छ, त्यस सम्बन्धमा मुलुकमा के कस्तो कानून 

मनमााण गने तथा िइरहकेो काननूमा के कस्तो संशोधन गने िन्ने मर्वषय मर्वधामयकाको एकलौटी के्षरामधकार (exclusive legislative 



competence) मिरको मर्वषय िएकोले सो सम्बन्धमा सम्मामनत अदालतबाट आदेश जारी हुनुपने होइन िन्ने नेपाल सरकार प्रधानमन्री 

तथा ममन्रपररषद  को कायाालय मलमित जर्वाफ ।  

कृमषको मर्वकासको लामग मन्रालयले कृमष मर्वकास रणनीमत, २०७२ जारी गरी सोहीअनुरूप मनमदाि कायाक्रमहरू गदै आइरहकेो छ । 

जलर्वायु पररर्वतानले कृमष के्षरमा पाने असरलाई कम गनामा सहयोग र कृषकलाई राहत मदन कृमष बीमाको रकममा ७५% मप्रममयम अनुदान 

उपलधध गराउँदै आएको छ । जलर्वायु पररर्वतानले कृमष के्षरमा पाने असरलाई कम गनामा सहयोग पुर् याउन साना मसचाइँ, थोपा मसचाइँ, 

र्वषााको पानी सङ कलन पोिरी, प्लामिक पोिरी मनमााण, पानी तान्ने उपकरण, गोडमेल गने र िण्डारण सामग्रीमा अनदुान मदने गरेको । 

जलर्वायु पररर्वतानले कृमष के्षरमा पाने असरलाई कम गनामा सहयोग पुर् याउन रामष्रय अनकूुलन कायाक्रमअनुरूप कृषक समुदायमा 

सञ्चालनमा गररने कायाक्रम एफ.ए.ओ.को आमथाक सहयोग र यस मन्रालयको समन्र्वयमा पाइलट स्केलमा ४ मजल्ला (अघाािाँची, 

कमपलर्वस्तु, मसराहा र उदयपरु) मा सञ्चालन गरेको र त्यसको मसकाई अन्य मजल्लामा लैजाने गरी ४ र्वषे कायाक्रम (सन  २०१५-२०१८) 

सञ्चालन िइरहेको छ । त्यसरी नै जलर्वायु पररर्वतानको सल्लाह र सूचनामा कृषकहरूलाई समयमा नै उपलधध गराई बालीनालीमा पाना 

सक्ने असरलाई कम गना सहयोग पुर् याउन मर्वश्व बैंकको आमथाक सहयोग र यस मन्रालयको समन्र्वयमा पाइलट स्केलमा २५ मजल्लामा 

मोबाइलबाट जानकारी मदने काया िइरहेको छ । अताः उपयुाक्त कायाहरूले कृमष के्षरमा जलर्वायु पररर्वतानलाई कृमष के्षरमा पाने असरलाई कम 

गनामा सहयोग पुर् याउन गररएका कायाहरू िएकोले कृमष मर्वकास मन्रालयको कृषक र आम नागररकको िाद्य सरुक्षामा टेर्वा पुर् याइरहकेो छ 

िन्ने कृमष मर्वकास मन्रालयको मलमित जर्वाफ ।  

जलर्वायु पररर्वतान तथा अनुकूलनको मर्वषय नेपाल सरकार (काया मर्विाजन) मनयमार्वली, २०७२ अनुसार यस मन्रालयको अमधकारके्षरमिर 

नपने मर्वषय िएकोले सो सम्बन्धमा नीमत र्वा कानून मनमााण यस मन्रालयको अमधकारको मर्वषय नरहेकोले अनार्वश्यक मर्वषयमा यस 

मन्रालयलाई मर्वपक्षी बनाएको हुनाले प्रस्तुत ररट िारेज गररपाऊँ । र्वातार्वरण, र्वन, िू-संरक्षण, स्र्वास्थ्य आमदसँग सम्बमन्धत धेरै कानूनी 

तथा नीमतगत व्यर्वस्था रहेका छन  । मतनले कुन मर्वषय सम्बोधन हुन सकेन र नयाँ कानूनको िाँचो परेको हो त्यसको स्पि मर्वशे्लषण नगरी 

जलर्वायु पररर्वतान नाम िएको ऐन छैन िन्ने सतही मर्वशे्लषणको आधारमा ररट दताा गररएको अर्वस्था ररट मनरे्वदनबाट देमिएको हनुाले प्रस्तुत 

ररट मनरे्वदन िारेज गररपाउँ िन्ने नेपाल सरकार संघीय माममला तथा स्थानीय मर्वकास मन्रालयको मलमित जर्वाफ ।  

ररट मनरे्वदकले मागदाबी मलएको मर्वषयका सम्बन्धमा यस मन्रालयको के कस्तो मनणाय एरं्व काम कारबाहीबाट ररट मनरे्वदकलाई असर परेको 

िन्ने कुरा ररट मनरे्वदनमा िुलाउन सक्नु िएको छैन । जहाँसम्म छुटै्ट जलर्वायु पररर्वतानसम्बन्धी कानून बनाई तत्काल लागू गने िन्ने मर्वषय 

यस मन्रालयको कायाके्षरमिर पने मर्वषय निएकोले यस मन्रालयसमेतलाई मर्वपक्षी बनाई दायर िएको प्रस्तुत ररट मनरे्वदन िारेज गररपाउँ 

िन्ने िूममसुधार तथा व्यर्वस्था मन्रालयको मलमित   जर्वाफ ।  

जलर्वायु पररर्वतानको असरलाई न्यूनीकरण गने हेतुले नेपाल सरकारले र्वातार्वरण संरक्षण ऐन, २०५३ तथा मनयमार्वली, २०५४ फोहोर मैला 

व्यर्वस्था ऐन, २०६८ रामष्रय मनकुञ्ज तथा र्वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ रामष्रय प्रकृमत सरंक्षण कोष ऐन, २०३९ लगायतका मर्वमिन्न ऐन 

तथा मनयमार्वलीहरू जारी गरी कायाान्र्वयनमा रहकेा छन  । मनरे्वदकले उठाएको मर्वषयर्वस्तुका सम्बन्धमा गहृ मन्रालयको के कस्तो 

कामकारबाहीबाट मर्वपक्षीको मौमलक हक अमधकार कुमण्ठत हुन पुगकेो हो सो सम्बन्धमा र्वस्तुमनष्ठ आधार, कारण र प्रमाणसमेत उल्लेि 

गना नसकेको हुँदा यस मन्रालयसमेतलाई मर्वपक्षी बनाई दायर िएको ररट मनरे्वदन बदरिागी छ िन्ने नपेाल सरकार गहृ मन्रालयको मलमित 

जर्वाफ ।  

ररट मनरे्वदकले उल्लेि गनुािएका मर्वषयहरूलाई पमन यस मन्रालयले गम्िीर रूपमा मलएको र सरोकारर्वाला अन्य मनकायसँग समन्र्वय गरी 

र्वातार्वरण संरक्षण गया कायामा मनरन्तर रूपमा लामगरहेको हुँदा यस मनकायसगँ समन्र्वय गरी र्वातार्वरण संरक्षण गने कायामा मनरन्तर रूपमा 

लामगरहेको हुँदा यस मन्रालयलाई मर्वपक्षी बनाई दायर गररएको प्रस्तुत ररट मनरे्वदन िारेज गररपाउँ िन्ने सहरी मर्वकास मन्रालयको मलमित 

जर्वाफ ।  

मनयमबमोमजम दैमनक पसेी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्ामा मनरे्वदनसमहतको मममसल कागजात अध्ययन गररयो ।  



मनरे्वदकको तफा बाट उपमस्थत मर्वद्वान   र्वररष्ठ अमधर्वक्ता डा.श्री अम्बरप्रसाद पन्त र मर्वद्वान    अमधर्वक्ताहरू श्री पदमबहादरु श्रेष्ठ, श्री षटकोण 

श्रेष्ठ, श्री सुलोचना मधताल, श्री मर्वष्णुकुमार थोकर, श्री हररश्चन्र सुरे्वदी, श्री अमिषेक अमधकारी, श्री िुर्वनप्रसाद र्वाग्ले, श्री राजु फुयाल र श्री 

शान्ता पन्तले जलर्वायु पररर्वतान समस्यालाई सम्बोधन गना मर्वश्वव्यापी मान्यता प्राप्त दइुर्वटा तररकाहरू प्रिार्व न्यूनीकरण (Mitigation) र 

अनुकूलन के हो िन्ने बारे जलर्वायु पररर्वतान नीमतले सपि गना सकेको छैन । औद्योमगकीकरण तथा यातायात के्षरमा िमनज इन्धनको 

व्यापक प्रयोगलाई कटौती गनुापने, अमनयममत र्वन मर्वनासलाई रोक्नपुने, स्र्वच्छ ऊजाा जलमर्वद्युत  पुननार्वीकरणीय तथा रै्वकमल्पक उजााको 

प्रयोग बढाउने, हररतगहृ ग्याँसको उत्सगान न्यून गने, जलर्वायु पररर्वतानबाट पने प्रिार्वलाई सहज रूपमा अनकूुलन गना सक्ने क्षमता अमिर्वमृद्ध 

गना तथा हररतगहृ ग्याँस उत्सगान न्यूनीकरण गने संयन्र मर्वकास गनुापने, स्थानीय समुदायको जलर्वायु अनकूुलन एरं्व न्यूनीकरण क्षमता 

अमिर्वमृद्धसमेत कायाका लामग एकीकृत जलर्वायु पररर्वतान ऐन आर्वश्यक रहकेोले जलर्वायु पररर्वतानसम्बन्धी ऐन मनमााण गरी जारी गनुा िनी 

मनरे्वदन मागबमोमजम परमादेश जारी गररपाऊँ । सो ऐन नबनेसम्म जलर्वायु पररर्वतान अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गनाका लामग जलर्वायु 

पररर्वतान नीमत २०६७ मा िएको व्यर्वस्थाहरूलाई तत्काल प्रिार्वकारी कायाान्र्वयन गनुा गराउनु, उच्च महमाली िेगदेमि तराईको तल्लो 

िागसम्म प्रत्यक्ष रूपमा जलर्वायु पररर्वतानबाट प्रिार्व परेकोले त्यसको अनकूुलन र न्यूनीकरणको लामग प्रिार्वकारी कायाान्र्वयन गने काया 

योजना तयार गरी तत्काल लागू गनुा गराउनु, प्रत्येक गाउँपामलका, नगरपामलकामा जलर्वायु पररर्वतान इकाई िडा गरी जलर्वायु पररर्वतान 

असर रोकथाम गनुा गराउनु िनी परमादेश जारी गररपाउँ िनी गनुािएको बहस सुमनयो ।  

अब मनरे्वदकको मागबमोमजम परमादेश जारी हनुे हो, होइन ? िनी मनणाय मदनुपने देमियो ।  

२. यसमा नेपालमा र्वातार्वरण संरक्षणसम्बन्धी बनेको र्वातार्वरण संरक्षण ऐन, २०५३ मा जलर्वायु पररर्वतानलाई अनुकूलन तथा न्यूनीकरण 

गने कुनै कानूनी व्यर्वस्था नहुँदा त्यसको व्यर्वस्थापन गनाको लामग एउटा छुटै्ट जलर्वायु पररर्वतानसम्बन्धी कानूनको जरूरी िएकोले जलर्वायु 

पररर्वतानसम्बन्धी ऐनको मनमााण गरी जारी गरी लागू गनुा गराउनू । उक्त ऐन बनी लागू निएसम्म मर्वपक्षी मनकायहरूले जलर्वायु पररर्वतान 

अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गनाको लामग तयार गरेको जलर्वायु पररर्वतान नीमत, २०६७ मा िएको व्यर्वस्थाहरूलाई तत्काल प्रिार्वकारी तथा 

ठोस रूपले कायाान्र्वयन गनुा गराउनु िन्नेसमेतको मनरे्वदन दाबी देमियो । जलर्वायु पररर्वतानको कारणले प्राणी मारको निई र्वनस्पमतलगायत 

अन्य पयाार्वरणीय असन्तुलन बढ दै गएकोले जलर्वायु पररर्वतानको मर्वषय मानर्वको लामग साझा चासोको मर्वषय बन्न पुगेको  

छ । यसैले जलर्वायु पररर्वतानको मर्वषय सम्बोधन गना गररने जुनसुकै कायाहरूमा जलर्वायु न्याय (Climate Justice) को अर्वधारणालाइा 

आत्मसात गना सक्नु पदाछ । जलर्वायु पररर्वतानको प्रिार्वलाई न्यूनीकरण गदै जलर्वायु पररर्वतानको प्रकोप जोमिमलाइा घटाउँदै लैजानु पने 

आजको आर्वश्यकता िएकोमा मर्वर्वाद  

छैन । मदगो मर्वकास (Sustainable development) को सैद्धामन्तक अर्वधारणा एरं्व समरं्वशीय र अन्तररं्वशीय (Intra-generation and 

Inter-generation Justice) को सैद्धामन्तक अर्वधारणा आत्मसात  गरी जैमर्वक मर्वमर्वधता (Biodiversity) समहतको पररमस्थमत प्रणाली 

(Eco system) को संरक्षण र्वातार्वरण कानून, जलर्वायु पररर्वतान कानूनसमतेले उमचत तर्वरले समेट न सकेमा नै र्वतामान तथा िार्वी पुस्ताले 

र्वातार्वरणीय न्याय प्रामप्त हुने आधारस्तम्ि िडा हुने गदाछ । 

३. जलर्वायु पररर्वतान र प्रदमूषत र्वातार्वरणको कारणले गदाा मानर्व जीर्वनसमहत जीर्व एरं्व र्वनस्पमतको प्राण एरं्व अमस्तत्र्व ितरामा हुन्छ । 

जलर्वायु पररर्वतान र्वा प्रदमूषत र्वातार्वरणको मसजानाबाट कुनै पमन व्यमक्तको मजउज्यानमा ितरा उत्पन्न हुने हुँदा त्यस्तो जलर्वायु पररर्वतान र्वा 

प्रदमूषत र्वातार्वरणबाट सरुमक्षत हुन पाउने व्यमक्तको हक अमधकार िएकोले पयाार्वरणको संरक्षणको सम्बन्ध प्रत्यक्ष एरं्व परोक्ष रूपमा 

मामनसको मजउ ज्यानसँग सम्बमन्धत देमिन्छ । यसप्रकार मानर्वीय अमस्तत्र्व र िार्वी पुस्ताको अमधकारसमेतसँग प्रत्यक्ष एरं्व परोक्ष रूपमा 

सम्बमन्धत देमिँदा पयाार्वरण र्वा जलर्वायु पररर्वतानको मर्वषयमा जुनसकैु नागररक पीमडत हनु सक्ने अर्वस्था रहने िई स्र्वािामर्वक रूपमै 

सार्वाजमनक चासो र सरोकारको रहन्छ । ररट मनरे्वदनमा उठाइएको यसप्रकारको सार्वाजमनक हक एरं्व सरोकारको मर्वषय देमिँदा मनरे्वदकको 

साथाक सम्बन्धसमेत देमिन आयो ।  



४. मानर्वीय कारणबाट पयाार्वरणीय मर्वनास हनु नमदइा सुरमक्षत मानर्वीय जीर्वनसमहतको स्र्वच्छ र्वातार्वरणको अमधकारसमेतले र्वातार्वरणीय 

न्याय प्रामप्त हुन सक्छ । मानर्व तथा अन्य प्राणीको अमस्तत्र्वसमहत मदगोपनामा आधाररत िूमम तथा अन्य प्राकृमतक स्रोतको नैमतक, सन्तुमलत 

तथा मजम्मेर्वारपूणा उपयोग गदै हार्वापानी, जममन र िाद्य पदाथा स्र्वच्छ हुनुपने हुँदा स्र्वच्छ र्वातार्वरण प्रमतकूलका कायाहरू मनयन्रण मनयमन 

गनुापने देमिएको छ । यसैले आणमर्वक परीक्षण, मर्वषालु तथा हामनकारक पदाथाको उत्पादन तथा मर्वसजानबाट मानर्व अमस्तत्र्व एरं्व 

पयाार्वरणमा असर पना मदनु हुँदैन । र्वातार्वरण स्र्वच्छ राख्न हामनकारक उत्पादनलाई उत्पादनस्थलमै मनयन्रण गरी उत्तरदायी बनाउनसमेत 

उमचत कानूनी व्यर्वस्था एरं्व सोअनुरूपको संस्थागत सरंचनाको व्यर्वस्था हुन जरूरी पदाछ । साथै स्र्वच्छ र्वातार्वरण मर्वरूद्धको कायाबाट 

पीमडतलाई क्षमतपूमताको अमधकार, कम्पनीका मर्वध्रं्वशकारी तथा पयाार्वरणमा असर पाने कायालाई रोक्ने तथा दण्डनीय बनाउने काया, 

पयाार्वरणीय जोमिमका के्षरमा फोहोरमैला व्यर्वस्थापनसम्बन्धी मर्वषय, मर्वषादी उपयोग र फैलार्वट मनषेध र हामनकारक पदाथाको आयात 

मनयाात मनयन्रण, मसमसार के्षरको संरक्षण र व्यर्वस्थापन, बसाई सने पंक्षी र मतनको बसोबास सरंक्षण, साँस्कृमतक तथा प्राकृमतक सम्पदा 

संरक्षणको प्रिार्वकारी कायाान्र्वयन, र्वायुमण्डलमा हररतगहृ ग्यासँको मस्थरीकरण र मौसम प्रणाली संरक्षण, मौसम पररर्वतानलाई न्यूनीकरण 

गना सुरक्षात्मक उपायको अर्वलम्बन, मौसम पररर्वतान र यसको प्रिार्वमा अनसुन्धान तथा जनचेतना प्रर्वद्धानसमेत गरी जलर्वायु न्याय तथा 

र्वातार्वरणीय न्यायको प्रत्यािूमत गना जरूरी छ । जलर्वायु पररर्वतानलाई अनकूुलन तथा न्यूनीकरण गनाका लामग नेपालसमेत पक्ष राष्र िएको 

र जैमर्वक मर्वमर्वधतासम्बन्धी महासमन्ध, १९९२, संयुक्त राष्र संघीय मौसम पररर्वतान महासमन्ध, १९९२, संकटापन्न र्वन्यजन्तु एरं्व र्वनस्पमतको 

अन्तराामष्रय व्यापार मनयन्रण महासमन्ध, १९९३, हामनकारक पदाथाको अन्तरदेशीय ओसारपसार एरं्व मर्वसजान मनयन्रण महासमन्ध, १९८९, 

मसमसारसम्बन्धी महासमन्ध, जलर्वायु पररर्वतानसम्बन्धी पेररस सम्झौता (Paris Agreement on climate change) जस्ता अन्तराामष्रय 

समन्ध तथा महासमन्धहरूका कानूनी प्रार्वधानसमेतलाइा समेटी र्वातार्वरण सरंक्षण र जलर्वायु पररर्वतानसम्बन्धी रामष्रयस्तरबाट काननूी 

व्यर्वस्था गरी कानून उल्लङ घन गरेमा दण्डनीय एरं्व क्षमतपूमताको व्यर्वस्थासमहतको मनयन्रणात्मक / मनयमात्मक व्यर्वस्थाका अमतररक्त 

जनचेतनामूलक / प्रबद्धानात्मक व्यर्वस्थासमेत हुन जरूरी देमिएको छ ।  

५. जलर्वायु पररर्वतानका दषु्प्रिार्व न्यूनीकरण गना तथा न्यून काबान उत्सजानको लामग रामष्रय काननूमा व्यर्वस्था गरी िासगरी जोमिममुक्त 

के्षरमा स्र्वच्छ तथा नर्वीकरणीय उजााको प्रयोग तथा प्राथममकता, जलर्वायु मैरी िौमतक, सामामजक एरं्व आमथाक मर्वकास एरं्व सोअनुरूपको 

जीमर्वकोपाजानसम्बन्धी कानूनी व्यर्वस्था, जलर्वायु पररर्वतानबाट जोमिममा रहेका महमाल, पहाड, चुरे र तराईका के्षर, प्राकृमतक सम्पदा तथा 

जीमर्वकोपाजानमा परेको प्रमतकूल प्रिार्व कम गराउने प्रणालीको मर्वकासको लामग कानूनी व्यर्वस्था, जलर्वायु पररर्वतान, मरूिूममकरण र 

जैमर्वक मर्वमर्वधता सम्बन्धमा समेत कानूनी रूपमा उपयुक्त तर्वरले समेटी तत्सम्बन्धी रामष्रय कानूनमा आर्वश्यक संशोधन र्वा नयाँ एकीकृत 

कानून कानूनको तजुामा हुन जरूरी देमिएको छ । जलर्वायु पररर्वतानलाइा अनकूुलन तथा न्यूनीकरण गना तथा र्वातार्वरण संरक्षण गरी स्र्वच्छ 

र्वातार्वरणसमहतको पयाार्वरणीय न्याय प्रदान गना र जलर्वायु पररर्वतानका कारण िाद्यान्न, प्रजामत, पयाार्वरणीय प्रणाली तथा स्र्वास्थ्यमा असर 

पाने उत्पादन, मबक्री मर्वतरण, प्रयोगमा मनयन्रण मनयमनसम्बन्धी व्यर्वस्था आर्वश्यक देमिन्छ । जलर्वायु पररर्वतानसम्बन्धी रामष्रय कानून 

मनमााण िई लागू िएमा Paris Agreement on Climate Change, 2015 समेतका अन्तराामष्रय स्तरमा गरेको प्रमतबद्धता पूरा गना सहज 

हुने देमिएको छ । त्यस्तै नेपालको संमर्वधानको धारा ५१ (छ) मा  प्राकृमतक स्रोतको संरक्षण, सम्बद्धान र उपयोगसम्बन्धी नीमत: प्राकृमतक 

स्रोत साधनको संरक्षण, सम्बद्धान र र्वातार्वरणअनुकूल मदगो रूपमा उपयोग गने, नर्वीकरणीय उजााको उत्पादन तथा मर्वकास, जनसाधारणमा 

र्वातार्वरणीय स्र्वच्छतासम्बन्धी चेतना बढाइा औद्योमगक एरं्व िौमतक मर्वकासबाट र्वातार्वरणमा पना सक्ने जोमिमलाइा न्यूनीकरण गदै र्वन, 

र्वन्यजन्तु, पंक्षी, र्वनस्पमत तथा जैमर्वक मर्वमर्वधता संरक्षण, सम्बद्धान र मदगो उपयोग, प्रकृमत, र्वातार्वरण र्वा जैमर्वक मर्वमर्वधतामामथ नकारात्मक 

असर परेको र्वा पना सक्ने अर्वस्थामा नकरात्मक र्वातार्वरणीय प्रिार्व मनमूाल र्वा न्यून गना उपयुक्त उपायहरू, र्वातार्वरण प्रदषूण गनेले दामयत्र्व 

बेहोनुा पने, प्रकृमतक प्रकोपबाट हुने जोमिम न्यूनीकरण गनेसमेतका नीमतहरू राज्यले अर्वलम्बन गनेछ िन्ने देमिएको छ । साथै जलर्वायु 

पररर्वतानको जोमिमलाइा न्यूनीकरण तथा अनुकूलन गने मर्वषय प्रत्यक्ष रूपमा जीर्वन रक्षाको अमधकार, पोषणयुक्त िाना पाउने अमधकार, 

स्र्वच्छ र्वातार्वरणमा बाँच्न पाउनेसमेतका अमधकारहरूसँग समेत प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा अन्तरसम्बमन्धत रहेको छ । र्वातार्वरण 

संरक्षणसमेतका काया गरी जलर्वायु पररर्वतान अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गनुापने दामयत्र्व Parens patriae को मसद्धान्तअनुसार राज्यको नै 

हुने हुँदा जलर्वायु पररर्वतानबाट पना जाने नकारात्मक प्रिार्व र जोमिमलाइा समयमै सचेत बन्न जरूरी छ ।  

६. सुरमक्षत पयाार्वरण प्रके्षपण गना र महत्त्र्वाकांक्षी योजनासमहत मदशामनदेश गना, पयाार्वरण काननूको पालना गना गराउन, पयाार्वरण कोषको 

पररचालन सञ्चालन, पयाार्वरणीय अनुकूलन तथा न्यूनीकरणसमेतका कायालाइा प्रबद्धान गना आर्वश्यकताअनुसार सहजीकरण गना, काननू 



लागू गना र अनुपालन गना प्रोत्सामहत गना कानूनद्वारा नै व्यर्वमस्थत स्थायी संयन्र आर्वश्यक पदाछ । त्यस्तै जलर्वायु पररर्वतान अनुकूलन तथा 

न्यूनीकरण गने र नेपालको महमाली के्षरसमेतमा देमिएको उच्च जोमिमयुक्त पयाार्वरणको असर कम गरी पयाार्वरणको पूर्वार्वत  मस्थमत कायम 

गनासमेतका लामग देहायका मर्वषय समेट ने गरी एकीकृत रूपमा जलर्वायु पररर्वतानसम्बन्धी कानून मनमााण हुन अत्यार्वश्यक देमिएको छ । 

जलर्वायु पररर्वतानको कारण जोमिममा परेका के्षरमा प्रमतकूल असर कम गना र पूर्वार्वत  सामान्य अर्वस्थामा ल्याउनको लामग सहरीकरण र्वा 

र्वस्ती मर्वकाससमेतमा गनुापने नीमतगत एरं्व काननूी व्यर्वस्था, 

त्यस्तो जोमिममा परेको के्षरमा जलर्वायु पररर्वतान अनुकूलन र न्यूनीकरण गना र मदगो मर्वकास प्रबद्धान गनाको लामग कानूनी व्यर्वस्था तथा 

बाँझो, पती, बाढी पमहरोग्रस्त, मिरालो जममनमा पयाार्वरण अनुकूलनका लामग बहु-लािदायक रूि प्रजामतको र्वकृ्षरोपण र्वा िूमम 

उपयोगसम्बन्धी कानूनी व्यर्वस्था, 

जलर्वायु पररर्वतानको कारक तत्त्र्व हररतगहृ ग्याँसको उत्सजानलाई घटाउनु रहकेोले न्यून काबान उत्सजान गने प्रमर्वमध, प्रिार्वकाररता र्वमृद्ध गना 

जलर्वायु पररर्वतानको मनष्प्रिार्वीकरण (Mitigation) का लामग िमनज इन्धनको िपतलाई कम गनुापने, स्र्वच्छ एरं्व नर्वीकरण उजाा प्रयोग 

हुने प्रमर्वमधलाई प्रबद्धान र मर्वकास र गनुापने, र्वन जंगल संरक्षण र मर्वस्तार हुन जरूरी िएकोले मूलत: जलर्वायु पररर्वतानको दृमिले ितरा 

के्षरमा उजााको प्रयोग र र्वन के्षर उपयोगसम्बन्धी मर्वशेष कानूनी व्यर्वस्था, 

जलर्वायु पररर्वतानबाट हुने मानर्वीय स्र्वास्थ्य तथा बहुपक्षीय र्वातार्वरणीय क्षमत न्यूनीकरणका लामग कानूनी तथा प्रामर्वमधक संयन्रको 

व्यर्वस्था, 

जलर्वायु पररर्वतान न्यूनीकरण गरी िार्वी सन्तमतसमेतको पयाार्वरणीय न्याय, र्वातार्वरणीय न्यायका लामग प्राकृमतक स्रोत, सम्पदा तथा 

र्वातार्वरणको सरंक्षण र सम्बधान गना आर्वश्यक काननूी व्यर्वस्था,  

र्वातार्वरण मर्वनास र्वा प्रदषूणका कारण हुन गएको व्यमक्तगत, सामुदामयक र अन्य क्षमतको मनधाारण र क्षमतपूमतासमेतको व्यर्वस्था गना रै्वज्ञामनक 

एरं्व कानूनी संयन्र, 

पयाार्वरणमा असर पाने कायालाइा मनयन्रण गना तथा र्वातार्वरण स्र्वच्छ र सफा राख्न सार्वाजमनक एरं्व मनजी संस्थासमेतको जलर्वायु 

पररर्वतानसम्बन्धी कताव्य (Climate Change Duties) को लामग कानूनी एरं्व नीमतगत व्यर्वस्था । 

  

७. र्वातार्वरण संरक्षण ऐन, २०५३ ले र्वातार्वरण संरक्षणसमहत जलर्वायु पररर्वतानसम्बन्धी केही व्यर्वस्था गरे पमन मामथ मर्वरे्वमचत जलर्वायु 

पररर्वतानको अनुकूलन तथा न्यूनीकरणको लामग पयााप्त कानूनी व्यर्वस्था हुन नसकेकोले जलर्वायु पररर्वतानलाई अनुकूलन तथा न्यूनीकरण 

गने सन्दिामा एउटा छुटै्ट काननू मनमााण गरी समस्याको सम्बोधन हुन जरूरी िएकोले जलर्वायु पररर्वतानसम्बन्धी एकीकृत कानून यथामसघ्र 

मनमााण गरी लागू गनुा गराउनु र सो ऐन बनी लागू निएसम्म जलर्वायु पररर्वतान नीमत, २०६७ र National Adaptation Program of 

Action 2010 तथा National Framework for Local Adaptation Plan for Action 2011 समेतले जलर्वायु पररर्वतानबाट परेका 

र पना जाने प्रिार्वलाई न्यूनीकरण गना केही कायायोजनाको व्यर्वस्था गरेको देमिँदा जलर्वायु पररर्वतानसम्बन्धी एकीकृत काननू मनमााण 

निएसम्म उक्त योजना र नीमतअनुरूपका कायायोजनाहरूले गरेका प्रार्वधानहरूको अर्वलम्बन र कायाान्र्वयन गनुा गराउनु िनी परमादेशको 

आदेश जारी हुने ठहछा । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायामधर्वक्ताको कायाालयमाफा त मर्वपक्षीहरूलाई मदने र प्रस्तुत मनरे्वदनको दायरी 

लगत कट्टा गरी मममसल मनयमानुसार बुझाई मदनू । 

  



उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या. तेजबहादरु के.सी. 

  

इजलास अमधकृत: हका बहादरु के्षरी 

इमत संर्वत  २०७५ साल पौष १० गते रोज ३ शुिम  । 

 

 


