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वातावरण नीतत 

 

प्रस्तावना 

प्राकृतिक वािावरणमा सजीव िथा तिजीव सबै खालका कुराहरू फेला पािन सतकन्छ। यी सबै जीतवि प्रजातिहरू, 

जलवायु, मौसम र प्राकृतिक स्रोि बीचको अन्तरतियाले मािव अस्तीत्व र आतथनक गतितवतिमा प्रभाव पिे गछन । 

मािव इतिहासमा प्रकृतिमा आएको ह्रासको लेखाजोखा िभएकाले वािावरणमा चुिौिी थतपएको छ। त्यसै्त 

मािवले गर्ान भएको जलवायु पररविनिले गर्ान हाम्रो तवश्वमा एकर्मै ठूलो चुिौिी थपेको छ। पतछला ६ करोड ५० 

लाख वर्नको िुलिामा पृथ्वीको जलवायुमा अतहले सबैभन्दा िेज गतिमा िापिम बतिरहेको छ र यसको कारण 

मािव गतितवति हो। जतमि फडािी, पशुपंक्षीको वासस्थािको तविाश र प्ररू्र्णले गर्ान िीव्र गतिमा पृथ्वीको 

इकोतसस्टममा ह्रास आइरहेको छ र यसबाट पृथ्वीको इतिहासमा प्रजातिहरूको छैठौ ं ठुलो लोप भएको छ। 

इकोतसस्टमले जीविलाई समथनि गिे क्षमिामा पररविनि आउँर्ा पृथ्वीको हरेक व्यक्ति र जीवलाई प्रभाव पािे 

भएकाले यो अवस्था अत्यनै्त गम्भीर चासोको तवर्य हो। िापिम बि्िाले, एतसड बि्िाले र अक्तिजिको मात्रामा 

कमी आउिाले पृथ्वीको सबैभन्दा ठूलो काबनि भण्डारका रूपमा रहेका महासागरहरूको स्वास्थ्य पति सङ्कटमा 

परेको छ। िेरै इकोतसस्टम र तवश्वव्यापी इकोतसस्टम सेवाहरू सखाप हुिे सम्भाविा बिेको छ। त्यसकारण, 

भतवष्यमा वािावरण सुरतक्षि राख्नका लातग स्थािीय, रातरि य, के्षत्रीय र तवश्वव्यापी रूपमा िात्कातलक र र्ीगो 

खालको कर्म चाल्िु आवश्यक छ। हामीले खािे खािा, हामी फेिे सास, हामीले तपउिे पािी र हाम्रो ग्रहलाई बस्न 

योग्य बिाउिे जलवायु सबै प्रकृतिकै रे्ि हो। 

 

तिजन 

Greens को तभजि भिेको पृथ्वीको वािावरणीय िथा स्रोिहरूको सीमामा रहेर जीवियापि गिे खालको समाज 

तिमानण गिुन हो। हाम्रो तभजि वािावरणीय न्याय, सामातजक न्याय र आतथनक न्याय एकअकानसँग तिभनर रहन्छि् र 

एकअकानका पूरक हुि् भने्न कुरा पतहचाि गरै् न्यायप्रतिको समग्र दृतरकोणलाई समथनि गिुन हो। त्यसैले, हामी 

पृथ्वीको जीवि शक्ति, तवतवििा र सौन्दयनमा तिभनर रहन्छौ ंर अको पुस्तालाई यी कुरा कति पति ह्रास आउि 

ितर्एर वा अझै सुिारेर हस्तान्तरण गिुन पछन  भने्न बारेमा हामी सचेि रह्ौ ंहामी एकीकृि रहन्छौ।ं  

 

उदेश्य 

Greens को उरे्श्य हाम्रो अतििीय प्राकृतिक वािावरण र यसमा भएका स्रोिहरूको हेरचाह गिुन, भतवष्यका 

सन्ततिका लातग हस्तान्तरण गिन िी र्ीगो समयसम्म रतहरहन्छि् भने्न कुरा सुतितिि गिुन, र हाम्रो ग्रहको 

पयानवरणीय एकिाको रक्षा गिन मद्दि गिुन हो। यसका साथै, र्ीगो तवकास र वािावरणीय तशक्षाका लातग काम गिे 

उरे्श्य पति रहेको छ। इकोतसस्टमहरू र वािावरणको रक्षा गिुन, संरक्षण गिुन र हेरतवचार गिुन हाम्रो किनव्य र 

तजमे्मवारी हो। 

 

कार्य र्ोजना 

 मािवजातिले औद्योतगक िाक्तन्तबाट सुरु गरेको भयािक पररविनिहरूले मािव सभ्यिा र पृथ्वीमा रहेका िेरैजसो 

प्रजातिहरूको भतवष्यलाई चुिौिी तर्एको छ। त्यसकारण, जलवायु पररविनि व्यापक रूपमा बि्रै् िजाओस् 

भिेर वािावरण र जैतवक तवतवििा संरक्षण गिनका लातग उपायहरू अवलम्बि गिे कायन योजिा रहेको छ। साथै, 

आतथनक दृतरकोणबाट भन्दा पति वैज्ञातिक प्रमाण र स्थािीय ज्ञािका आिारमा वािारणको व्यवस्थापि, प्रयोग गिे 

शैलीमा पररविनि, पुिस्थानपिा वा संरक्षणसम्बन्धी तिणनय तलिे कायन योजिा रहेको छ। त्यसकारण, Greens ले 

तिम्न कायनहरू गिे छ – 
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प्रकृतत 

● पृथ्वीमा रहेका सबै प्रकारका जीवको सम्माि गिे 

● पयानवरण जोगाउिका लातग प्रकृतिका अतिकारहरूलाई कािुिी अविारणाका रूपमा पतहचाि गिे, 

जसअन्तगनि प्रकृतिको बाँच्न पाउिे, तवद्यमाि रतहरहि पाउिे, आफ्िा महत्त्वपूणन चिहरू कायम राख्न र 

तसजनिा गिन पाउिे र यसका साथै पतहलेको अवस्थामा फकन ि पाउिे अतिकारहरू केन्द्रमा रहेका छि्  

● प्राकृतिक िथा कािुिी व्यक्तिहरू (मािवबाहेकका कािुिले अतिकार तर्एका कािुिी तिकायहरू 

जसको अतिकार र किनव्यहरू हुन्छि् र तििलाई कािुिी व्यक्तिका रूपमा पतहचाि गररन्छ) का साथै 

समग्र जिसमुर्ायलाई प्रकृतिको रक्षा गिन प्रोत्साहि गिे  

● प्रकृतिलाई पूणन रूपमा पतहलेकै अवस्थामा ल्याउि प्रभावकारी संयन्त्रहरू स्थापिा गिे र इकोतसस्टमका 

अतिकारहरू हिि गररएका खण्डमा भतवष्यमा हुि सके्न हिि रोक्नका लातग उतचि उपायहरू 

अवलम्बि गिे 

● पुस्ता-पुस्ता तबचको समाििा, जैतवक तवतवििाको संरक्षण र आतर्वासी र परम्परागि रूपमा स्वातमत्व 

तलिे कुराको सम्मािलाई ध्यािमा राख्रै् स्रोिहरूको व्यवस्थापि गिे 

● आतर्वासीहरूको सांसृ्कतिक ज्ञािलाई उिीहरूको भूतम, जल वा आकाशको मौतलक संरक्षकका रूपमा 

पतहचाि गिे  

● जंगली वासस्थािमा पुरािो जंगलको इकोतसस्टमले खेलेको भूतमका पतहचाि गिे, जसमा काबनि 

भण्डारण, खािेपािी तविरण, माटोको गुणस्तर र अविारण, फेरर तसजनिा गिन सके्न क्षमिा र पयनटि पति 

समावेश छि् 

● प्रजातिहरू लोप हुिे कारण बन्न सके्न खालका सबै गतितवतिहरूमा पूवनसाविािी अपिाउिे र 

प्रतिबन्धात्मक उपायहरू लागू गिे 

● क्तस्थर जलवायु प्रणाली कायम गिन तवश्वव्यापी उष्णिा कम गिे, जसले गर्ान वािावरण संरक्षणमा मद्दि 

पुग्छ 

● जंगल िथा रातरि य तिकुञ्जका साथै UNESCO के्षत्रहरू र मुख्य इकोतसस्टमहरूको संरक्षण गिे र िी 

के्षत्रमा खािी कायन िथा रुख काट्ि ितर्िे  

● जंगल र जतमि फडािी कम गिे र अवैि रूपमा रूख काट्िे कायनले िै जलवायु पररविनिमा मुख्य 

भूतमका खेल्िे भएकाले तििलाई रोक्न उपायहरू अपिाउिे  

● जंगली जिावरको व्यापार र अवैि तसकारमातथ प्रतिबन्ध लगाउि उपायहरू अपिाउिे 

● तवश्वव्यापी उष्णिाको गति कम गिे, इकोतसस्टमको स्वास्थ्य सुिार गिे उपायहरू अपिाउिे र अतिकिम 

१.५ तडग्री जलवायु पररविनिको लक्ष्यको पालिा गिे 

● िापिम बि्िे, एतसडको मात्रा बि्िे, अक्तिजिको घट्िे र समुद्री वासस्थाि िर हुिे जस्ता समुद्रसँग 

सम्बक्तन्धि तवर्यहरूको सम्बोिि गिन उपायहरू अपिाउिे 

वातावरण तथा जौतवक तवतवधता 

● मान्छेहरू, समुर्ायहरू र समाजहरूले प्राकृतिक वािावरण प्रयोग गिे अतिकार पाएका छि् भने्न 

कुराको सुतितिि गिे 

● िवीकरण िहुिे प्राकृतिक स्रोिका कारण भएका असर लगायि गम्भीर वा स्थायी वािावरणीय प्रभावले 

गर्ान हुिे हािीकारक पररणामहरू कम गिन वा तिमूनल पािन उपायहरू अपिाउिे 
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● वािावरणको रक्षा गिन र व्यवस्थापि गिनका लातग रणिीतिहरू िय गिन र कायानन्वयि गिन सावनजतिक, 

स्थािीय िथा अन्य सरकारी तिकायहरूलाई रकम उपलब्ध गिे, प्रोत्साहि गिे, सशक्तिकरण गिे र 

संशािि उपलब्ध गराउिे  

● तवश्वव्यापी सम्झौिा र जलवायु पररविनि कम गिे उरे्श्यहरूसँग तमल्िे गरी प्रभावकारी कर्म सुरु गिे 

● जलवायु पररविनिले गम्भीर असर गरेका रे्शहरूमा अिुकूलि कायनिम तसजनिा गिे र प्रभाव कम गिे 

उपायहरू लागू गिे र िागररकहरूको सुरक्षा सुतितिि गिे  

● वािावरणीय तशक्षासम्बन्धी बोिात्मक कायनकमहरू लागू गिे र यसलाई प्राथतमक र माध्यतमक सु्कलको 

पाठ्यिमका साथै िृिीयक संस्थाहरूमा पति अतिवायन तवर्यका रूपमा पिाउिे 

● मान्छेहरूलाई वािावरण संरक्षण र र्ीगो तवकासका लातग काम गिन पे्रररि गिनका लातग सचेििा अतभयाि 

सुरु गिे 

● वािावरण र जैतवक तवतवििा सम्बन्धी कािुि उल्लङ्घि गिेहरूलाई कारबाही गिे र वािावरण प्ररू्र्ण र 

उत्सजनिमा कडा मापर्ण्ड िोके्न 

● उद्योग वा तजमे्मवार सरकारी तिकायले पोक्तखएका रसायि, रु्घनटिा, माइतिङ टि े तलङ आतर् उिीहरूले 

सफा गछन ि् र त्यसलाई तडकतमसि गछन ि् भने्न कुराको सुतितिि गिे 

● वािावरणका लातग कािुिी सहायिा रकम बिाउिे 

● िीति र वािावरणका मापर्ण्डहरूले स्थािीय तिणनय स्तरको तिणनयलाई समथनि गछन ि् भने्न कुरा सुतितिि 

गिे 

● खराब हावाको गुणस्तर, स्वास्थ्य समस्या र स्रोिहरूको बिी प्रयोग गिे अिुतचि तवकासको गति कम गिे 

● कम आय भएका िागररक र अल्पसंख्यकहरू वािावरणसम्बन्धी प्रकोपबाट तपडीि िहुि् भने्न कुराको 

सुतितिि गिे  

● ित्कालै वायु प्ररू्र्ण कम गिन, र व्यापक रूपमा हररि गृह ग्यास उत्सजन कटौिी गिन सुरु गिे र जलवायुमा 

कुिै प्रभाव िपरोस् भिेर सबै सम्बक्तन्धि के्षत्र र संस्थाहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर यसमा समन्वयात्मक, 

र महत्त्वाकांक्षी कर्महरू चाल्ि थाल्िे  

● जलवायु तवज्ञाि र जैतवक तवतवििा सम्बन्धी तवर्यमा तवश्वास र तशक्षा बिाउिे 

● जलवायु तवतवििा सम्बन्धी संयुि रारि संघको महासक्तन्धका लक्ष्यहरूलाई अगातड बिाएर ियाँ खालको 

तवश्वव्यापी वािावरणीय एजेन्डा िय गिनिफन  काम गिे। साथै, र्ीगो तवकासको वािावरणीय आयाम क्तस्थर 

रूपमा कायानन्वयि गिन प्रचारप्रसार गिे  

● भतवष्यका सन्ततिको गुणस्तरीय जीविका कुिै बािा िपुगे्न गरी आफ्िो जीविको गुणस्तर सुिार गिनका 

लातग रारि हरू र मान्छेहरूलाई पे्रररि गरेर, सूतचि गरेर र सक्षम बिाएर वािावरणको हेरचाह गिनमा 

िेिृत्व प्रर्ाि गिे र साझेर्ारी गिन प्रोत्सातहि गिे  

● सबै सरकारी तिकाय र व्यवसायहरूलाई जलवायु अिुकूलिसम्बन्धी आफ्िै योजिा पररभातर्ि गिन 

आवश्यक पिे बिाउिे 

● सफा उजान प्रयोग गिनका लातग सावनजतिक यािायाि प्रणाली/िेटवकन हरूमा िाक्तन्तकारी पररविनि ल्याउिे  

● सवनसािारणलाई उद्योग, सरकार र उत्पार्ि गिे प्रतिया अिुसार प्ररू्र्णको मात्र रे्खाउिे रतजस्टार 

उपलब्ध गराउिे 

● वािावरण संरक्षण सम्बन्धी कािुिहरू तिमानण गिे र तििलाई कायानन्वयि गिन सरकारी प्रतियाहरू 

स्थापिा गिे  

● सरकारलाई स्विन्त्र र सामुर्ातयक सुझाव प्रर्ाि गिे र कपोरेट वा तवरे्शी सरकारका अिुर्ािहरूलाई 

तिरन्तरिा ितर्िे  
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● जतमि फडािी, प्रजातिहरूमातथको अतििमण, वायु प्ररू्र्ण आतर्को तियमि समावेश गिन तवस्ताररि 

तियामक र्ातयत्व सुतितिि गिे 

● पररयोजिाको चिभर िै परामशन प्रतिया समावेश गरेर तिणनय तलिे प्रतियामा समुर्ायको पहँुच बिाउिे  

तदगोपना 

● खपिको िाँचामा कम गरै् प्राकृतिक स्रोिहरूको र्ीगोपिाका लातग काम गिे, िवीकरणीय उजानको 

प्रयोग, ररसाइकल र पुि: प्रयोगका पहल बिाउिे  

● पररयोजिा मूल्याङ्कि र कायानन्वयिका समयमा वािावरण र स्वास्थ्यका पक्षलाई महत्त्व तर्िे 

● र्ीगो भतवष्यमा रूपान्तरण गिनका लातग काम गिे, जहाँ िवीििा प्रयोग गरी वािावरणीय चुिौिीहरूको 

सामिा गररन्छ, जसै्त सफाईको प्रतियाका समयमा 

● प्ररू्र्णले स्वास्थ्य िथा वािावरणमा पािे असरका बारे थाहा पाउिे सवनसािारणको हक ग्यारेन्टी गिे 

● सबै सावनजतिक योजिाका छलफलमा त्यसबाट हुिे वािावरणीय असर र सुिारको तवशे्लर्णका बारेमा 

कुरा गिे 

● ियाँ तकटाणु विस्पति, जिावर र रोगहरू आउिबाट रोकथाम गिन बायो सुरक्षा प्रणाली तसजनिा गिे 

● तबउ र विस्पतिहरूलाई तििको मूल ठाउँमा संरक्षण गिे 

 

न्यार् 

● वािावरणीय न्याय, सामातजक न्याय र आतथनक न्याय एकअकानसँग तिभनर रहन्छि् र एकअकानका पूरक 

हुि् भने्न कुरा पतहचाि गरै् न्यायप्रतिको समग्र दृतरकोणलाई समथनि गिे। 

● तलंग, आतर्वासी ज्ञाि र सांसृ्कतिक आयामको बारेमा तवचार गरै् वािावरणीय समस्याहरूको सामिा गिे 

● वािावरण सम्बन्धी अपरािहरूलाई पूणन रूपमा र्क्तण्डि गिन कािुिलाई बतलयो बिाउिे र ठुला ठुला 

पहलहरू गिे  

● उत्सजनि नू्यिीकरण, जलवायुमा लगािी, क्षमिा तिमानण र प्रतवति टि ान्सफर सम्बन्धी UNFCCC ले गरेका 

पेररस सम्झौिाका प्रतिबद्धिाहरू बिाउिे 

● जंगल, समुद्री तकिारा र िर्ीिाला र समुद्री वािावरण बीचका के्षत्रहरू जस्ता स्थािमा रहेका काबनि तसंक 

र भण्डारहरू संरक्षण र सुिार गिनका लातग अन्तरानतरि य सम्झौिा गिन वकालि गिे  

● संयुि रारि संघका र्ीगो तवकासका लक्ष्यहरू समथनि र कायानन्वयि गिे 

  

नू्यनीकरण 

● सािा पररवार, सकुन लर अथनिन्त्र, काबनिको मात्रा कम रहेका उत्पार्ि, सेवा र प्रतियाहरू प्रयोग गिन र 

अिावश्यक खपि िगिन प्रोत्साहि गिे  

● CO2 उत्सजनि कम गिन मद्दि गिन उजानको माग कम गिे 

● काबनिको मात्रा उच्च रहेका उत्पार्ि र सेवाको माग कम गिे, तवशेर् गरी, ठाउँ िािो पािे, यात्रा र मासुको 

खपि  

● समाजभरर िै पररविनि ल्याउि काबनिमा कर लगाउिे र सम्भवि काबनि रासतिङ गिे 

● यािायािका सािि र संरचिा सम्बन्धी िीतिहरूले सफा हावाको समथनि गछन ि् भने्न कुरा सुतितिि गिे र 

फु्यल प्रभावकारीिाको मापर्ण्ड कायम गिे 

 

प्रदूषण  

● व्यक्ति िथा संस्थाहरूले गिे प्ररू्र्णका लातग उिीहरूलाई उिरर्ायी ठहर गिे र र्क्तण्डि गिे 
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● उद्योगहरूलाई व्यवक्तस्थि रूपमा उिीहरूले प्रयोग गिे तवर्ालु केतमकलहरूको लेखापरीक्षण गिन र 

प्रकाशि गिन आवश्यक पिे बिाउिे र तििलाई त्यस्तो प्रयोग कम गिनका लातग बाध्यकारी समयिातलका 

स्थापिा गिे 

● केतमकल प्रयोग र उत्सजनि बारे जािकारी पाउिे सवनसािारणको अतिकार ग्यारेन्टी गिे 

● उत्पार्ि गिे उद्योगहरू, मेतडकल स्रोि र नु्यक्तियर पावरबाट आएका रेतडयोएक्तिभ फोहोरमैला 

तियन्त्रण गिे, भण्डारण गिे र तिगरािी राखे्न तजमे्मवारी तलिे 

● सकुन लर अथनिन्त्र समथनि गिन तवर्ालु केतमकलहरूको प्रयोग र फोहोरमैलाको उत्पार्ि कम गिे 

● इन्टरप्राइजेजहरूलाई खोला वा समुद्रमा तमतसिे िलको गुणस्तर र पररमाणको रेकडन कायम गिन पिे 

आवश्यक बिाउिे 

● सबै िल ररसाइकल गिे र सावनजतिक िल प्रणालीमा तवर्ालु पर्ाथन तमतसएको छैि भने्न कुरा सुतितिि 

गिे 

● प्ररू्र्ण व्यापक रूपमा रतहरहंरै्ि र मािव स्वास्थ्य र वािावरणमा प्रत्यक्ष चुिौिी तर्ि जारी राख्न्दीि भने्न 

कुरा सुतितिि गिन उपायहरू अवलम्बि गिे  

 

खानी, फोहोरमैला र तवषालु रसार्न 

● प्रकृतिमा हातिकारक फोहोरमैला र रसायि उत्सजनि गिे उद्योगहरूलाई कर िथा लगाउिे र सजाय तर्िे  

● हातिकारक फोहोरमैला कटौिी गिनका लातग काम गरररहेका उद्योगहरूलाई पुरसृ्कि गिे वा सहुतलयि 

तर्िे 

● हातिकारक पर्ाथनहरूमा भएको तवर्ालुपिको अिुपािमा तििमा कल लगाउिे 

● उपचार, पुि: प्रतिया गिन वा िर गिे प्रयोजिका लातग तवर्ालु, हातिकारक वा रेतडयोएक्तिभ फोहोरमैला 

आयाि गिनबाट प्रतिबन्ध लगाउिे 

● लगािार रतहरहिे र बायो-एकुमुलेतटभ पर्ाथनहरू (POPs) फेज आउट गिे 

● वािावरणमा हातिकारक रसायि र पर्ाथन तमतसिबाट रोके्न र सम्भव भएको ठाउँमा यसबाट प्रभातवि 

वािावरणहरूको पुिस्थानपिा गिे 

● ियाँ कोइला खािी वा समुद्रको गतहरो ठाउँको आयल र ग्यास अने्वर्ण कायनका लातग अिुमति ितर्िे 

● संचालिमा रहेका कोइला खािीहरूलाई आफ्िो कायन बन्द गिनका लातग समयसीमा िोके्न 

● उद्योगहरू आफूले उत्पार्ि गरेका उत्पार्िहरूको लाइफ साइकल र प्याकेतजङको र्ातयत्व आफैं  

तलन्छि् भने्न कुराको सुतितिि गिे 

● कायनस्थलका हातिकारक रसायिहरू कम गिनका लातग युतियि र उद्योगहरूसँग तमलेर काम गिे 

● भतवष्यका सन्ततिका लातग पयानप्त स्रोिहरू सुरतक्षि रहूि् भिेर प्राकृतिक स्रोिहरूको प्रयोगमा बने्दज 

लगाउिे 

● अन्तरानतरि य वािावरण सम्झौिाअन्तगनि रहेका सबै तजमे्मवारीहरू स्थािीय कािुिमा पररभातर्ि गिे 

● रातरि य तिकुञ्जहरूलाई सबल पािे र सबै खालका अतििीय इकोतसस्टमहरूको प्रतितितित्व गिेखालका 

व्यापक र पयानप्त खालका प्रणालीहरूको संरक्षण गिे 

  

उजाय 

● राज्यको पयानप्त लगािी सुतितिि गरेर र सवनसािारण िागररकको व्यवहारमा पररविनि ल्याएर घरबाट 

हुिे काबनि उत्सजनि कम गिनका लातग रूपान्तरण कायनिम सुरु गिे 

● उजान प्रभावकारीिा मापर्ण्डहरू िोके्न र सबै के्षत्रका लातग उजान प्रभावकारीिामा लगािी गिे, तवशेर् 

गरी उद्योग, यािायाि र आवासमा (जसमा रेटि ोतफतटङका लातग लगािी गिे पति पछन ) 
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● सरकारका सबै िहमा िवीकरणीय उजानका कायनिमहरूमा लगािी गिे र समथनि गिे 

 

आतथयक 

● तविीय के्षत्रहरूलाई वािावरणसम्बन्धी र्ीघनकालीि सोच राख्न प्रोत्साहि गिे 

● सबै खालका लगािीहरूबाट हुिे जलवायु सम्बन्धी जोक्तखमको पूणन रूपमा खुलासा गिन आवश्यक पिे 

बिाउिे 

● स्रोिहरू सीतमि छि् भने्न कुरा र असमाििा समबन्धी समस्याहरूको पहुचि गरै् र्ीगो आतथनक प्रणाली 

स्थापिा गिे 

● िवीि खालका वािावरणीय समािािहरू प्रबिनि गिे र र्ीगो खपि र उत्पार्ि शैली अपिाउिे 

● सकुन लर अथनिन्त्रअन्तगनि फोहोरमैला कम गिे, ररसाइकल गिे र पुि प्रयोग गिे के्षत्रमा लगािी गिे 

 

संस्थागत सहार्ता 

● वािावरण व्यवस्थापि गिे क्षमिा सुिार गिनका लातग उतचि तशक्षा िथा प्रतशक्षण, सीप, प्रतवति, पूवानिार, 

स्रोि र सूचिामातथको पहँुचको आवश्यकिा पतहचाि गिे  

● जिस्वास्थ, वािावरण सुरक्षा र जैतवक तवतवििाको संरक्षण समबन्धी अिुसन्धाि र तवकास प्रबिनि गिन र 

एकीकृि गिनका लातग रातरि य र अन्तरानतरि य तिकाय गठि गिे 

● ियाँ िथा स्थातपि उत्पार्िहरू र उत्पार्ि प्रतियाको तिगरािी राखे्न, अिुमोर्ि गिे र इजाजिपत्रका 

लातग प्रणाली स्थापिा गिे 

● तबिीमा राक्तखिे उत्पार्िहरूमा पूणन रूपमा लेबल गिनका लातग उत्पार्क र तजल्लाका अतिकारीहरूलाई 

मागनर्शनि जारी गिे 

● श्रतमकहरू हातिकारक पर्ाथनसँग सम्पकन मा आएको र फोहोरमैला व्यवस्थापिसँग सम्बक्तन्धि िथ्ांक 

जािकारी सावनजतिक रतजस्टर र अिुरोि गरेको खण्डमा उपलब्ध गराउिे 

● राज्य प्रमुखप्रति प्रत्यक्ष रूपमा उिरर्ायी हुिे गरी रणिीतिक जलवायु आपिकालीि एजेन्सी गठि गिे 

र त्यसलाई जलवायु सम्बन्धी आपिकालीि लक्ष्यहरूसँग बातझिे खालका सबै सरकारी िीतिहरूमातथ 

तभटो शक्ति प्रयोग गिे अतिकार तर्िे 

● पयानवरणीय एकिा िथा संरक्षणका मुद्दाहरूमा जोडका लातग पयानवरणीय र्ीगो संस्थाहरू स्थापिा गिे 

● UNESCO का पहलहरू र तवश्व सम्पर्ा के्षत्रहरू संरक्षण गिे कायनलाई समथनि गिे 

अन्य उपार्हरू 

● सबै िागररकका लातग खािेपािीको तविरण सुरतक्षि गिे र पािी संरक्षण िथा पािीको गुणस्तर प्रविनि 

गिे 

● फोहोरमैला ररकभरी गिे उद्योगहरूलाई अतघ बिाउि आवश्यक पिे तवज्ञिा तवकास गिन लगािी प्रर्ाि 

गिे 

● रातरि य मापर्ण्डहरू लागू गरेर जलमागन र एक्वीफायर, हावा र जतमिमा हुिे प्ररू्र्ण नू्यिीकरण गिे  

● िर्ीिाला, तसमसार के्षत्रका वासस्थाि र समुद्रहरूमा क्षति हुिबाट र प्लाक्तस्टक प्ररू्र्णलगायिका 

प्ररू्र्णबाट रक्षा गिे 

● सबै पुरािा जंगलहरू संरक्षण गिे 

● ठुला खालका तिजी तसंचाई र पािी भण्डारण वा पािीका स्रोिहरूमा तवरे्शी स्वातमत्वका लातग 

सावनजतिक सहुतलयि अिुर्ाि तर्ि वा सहायिा गिन बन्द गिे  
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● बोिल बिाउिे ियाँ प्लान्टहरूको तर्गोपिा र समग्र लाभहरू पुतर िभएसम्म तििको स्थापिा गिन 

अिुमति ितर्िे 

● ररसाइकल गररएका पर्ाथनहरू प्रयोग गिे उत्पार्ि प्रतियामा प्राथतमक प्राकृतिक स्रोि प्रयोग गिे 

उत्पार्ि प्रतिया भन्दा कम उजान खपि हुिे भएकाले तििलाई प्रोत्साहि गिे  

● प्राकृतिक स्रोि प्रयोग गर्ान चुकाउिु पिे मूल्यबारे मूल्यांकि गर्ान त्यसमा िी स्रोिहरू एिटि याि गर्ान, 

प्रशोिि गर्ान वा गर्ान चुकाउिु पिे वािावरणीय मूल्य पति समावेश गररएको छ भने्न कुरा सुतितिि गिे  

● स्रोिहरूको तवश्वव्यापी उपलब्धिा तििानरण गिे र स्रोि प्रयोग गिनका लातग र्ीगो शैली पतहचाि गिे 

● सबै खाले प्राकृतिक स्रोिहरू र तवशेर् गरी उपलब्ध रहेको मात्रा सतकरै् गएका ितवकरण गिन ितमल्िे 

स्रोिहरूको खपि कम गिे 

● सौयन रेतडएसि् व्यवस्थापि र कृतिम मासु जस्ता तवकास गरररै् गरेका मुख्य प्रतवतिहरूका लातग R&D र 

पाइलट पररयोजिाका लातग रकम उपलब्ध गराउिे 

● प्रजिि स्थािको संरक्षण लगायि रातरि य िथा अन्तरानतरि य स्तरमा माछाहरूको र्ीगो व्यवस्थापि सुतितिि 

गिे 

● िेरै स्रोि प्रयोग िगिे खालका कृतर्मा रूपान्तरण गिे र तकटिाशक और्तिको प्रयोगमा कमी ल्याउिे 

सािा स्तरका कृतर्लाई प्रोत्साहि गिे  

● सम्भव भएसम्म जतमिमा मूल वासस्थाि भएका पशुपंक्षीलाई पुिस्थानपिा गिे  
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