आणविक हवियार िथा आणविक उर्ाा
प्रस्तािना
बीस ौं सताब्दीमा आणविक हवतयारको उत्पादन विशेष गरी सैन्य प्रयोजनका वनम्ति हुने गर्थ्यो र त्यसै समयमा
एउटा सौंयोग स्वरूप आणविक उजाा को विकास तथा प्रयोग हुन थाल्यो । यसबाट विश्वभर आणविक प्रविवि
विकास गना जारी राख्नका लावग औवित्य वमल्यो, यसले न्युम्तियर विजन (परमाणु विखन्डन) झन् राम्रो हुन्छ भन्ने
दे खाउने काम गयो र अन्य उजाा को तु लनामा आणविक उजाा सस्तो र सुरवित हुन्छ भन्ने भनाइलाई बढु िा वदयो ।
तर आणविक उजाा जलिायु पररितानको सही समािान होइन र यसले विश्वको शाम्ति, सुरिा र मानितालाई
कमजोर बनाउँ छ । सुरिा, स्वास्थ्य तथा िातािरणमा असौंख्य जोम्तखमहरू वनम्त्त्याउने आणविक हवतयार तथा
आणविक उजाा दु िैलाई वनममाल पाने कुरा विश्वकै प्राथवमकतामा रहनुपछा । जीिािशेष इन्धन जस्तै वयनलाई पवन
तुरुिै वनममाल पानुा जरुरी छ । अन्यथा वहरोवसमा, नागासाकी, िे रनोवबल र िुकुवसमाका भयानक घटना
नदोहोररएलान् भन्न सवकन्न ।
दर्ान
हाम्रो दशान विश्वलाई आणविक हवतयार तथा आणविक उजाा मुक्त गनुा र भविष्यका सिवतलाई रे वियोिमी
िोहोरमैलाको खतरनाक स्तरबाट बिाउनु हो । आणविक उजाा खतरनाक हुनुका साथै यसबाट प्रदम षण तथा
रे वियोिमी िोहोरमैला उत्पन्न हुने भएकाले हामीले तीब्र रूपमा आणविक उजाालाई वनममा ल पानुापछा । बरु त्यसको
सट्टा उजााको आपमवता तथा माग बीिको खािललाई पुना हामीले िायु, स या तथा अन्य निीकरणीय उजाामा लगानी
गनुापछा ।
उदे श्य
वहरोवसमा तथा नागासाकीको दु खद् आणविक घटना र िेरनोवबल र िुकुवसमाका आणविक प्रकोपलाई मध्यनजर
गदाा यो आणविक मु द्दालाई सम्बोिन गनुा कवत जरुरी छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ । त्यसकारण, Greens को मुख्य
उदे श्य भनेको कुनै पवन नयाँ आणविक भट्टी वनमााणमा अस्थायी प्रवतबन्ध लगाउन, विद्यमान आणविक भट्टीका
ररयाक्टरलाई िािै प्रयोगबाट हटाउन र आणविक िोहोरमैला जलाउने यन्त्र, िुि इरे वियटसा जस्ता आणविक
पदाथा प्रयोग गने िा उत्पादन गने प्रविविहरू हटाउन र युररवनयमको प्रयोगमा रोक लगाउन आह्वान गने हो ।
यसका साथै Greens ले विश्वलाई आणविक हवतया मुक्त बनाउन प्रयत्न गने छ ।
काया योर्ना
समग्र उजााको माग कम गने नीवत अिलम्बन गनुाका साथै Greens ले आणविक शम्तक्त, आणविक हवतयार र
इन्धन तथा उजााको िक्रबाट मुक्त विश्वको वनमााणका लावग आणविक हवतयार र आणविक भट्टीमावथ प्रवतबन्ध
लगाउन र सुरवित तथा िातािरणीय रूपमा दीगो उजाा का विकल्पहरू प्रबर्द्ा न गना का लावग स्थानीय तथा
अिराा वरिय स्तरमा काम गने छ । त्यसैले, Greens ले वनम्न कायाहरू गने छ –
आणविक उर्ाा
● स्थानीय तथा अिराावरिय दु िै स्तरमा आणविक पदाथा वनममा ल पानामा जोि वदने
● आपमवतामा सुरिा प्रदान गने गरी र जीिािशेष इन्धन हटाएर निीकरणीय स्रोतबाट विद् युत तथा तापको
प्रभािकारी प्रयोगमािात उजाा प्रणालीलाई विकाबोनाइज गने
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● आणविक स्रोतमािात विद् युतीय उजााको उत्पादन िरणबर्द् रूपमा वनममाल पाने, अस्तीत्वमा रहेका सबै
आणविक भट्टीहरू विघटन गने र कुनै पवन नयाँ आणविक भट्टी वनमााण गनाबाट प्रवतबन्ध लगाउने
युरेवनयम, थोररयम र परमाणु फोहोरमैला
● युरेवनयम र थोररयमलाई खानीबाट वनकाल्ने र वनयाा तमा प्रवतबन्ध लगाउने
● युरेवनयम र थोररयमका माइवनङ साइटको पुनस्थाापनाका वनम्ति युरेवनयम र थोररयम माइवनङ
कम्पनीहरूलाई उत्तरदायी ठहने र रे वियोिमी िोहोरमै लालाई सुरवित व्यिस्थापन गना मापदण्डहरू
लागम गने
● विद्यमान परमाणु िोहोरमैलालाई दीघा कालीनरूपमा सुरवित तररकाले राख्ने कुराको सुवनवित गने र नयाँ
परमाणु िोहोरमै लालाई वनममा ल पाने
आणविक हवियार
● आणविक हवतयार तैनाथ गने खालका सबै स्थलहरू हटाउने
● आणविक हवतयार मुक्त िेत्र, नगरपावलका र बन्दरगाहहरू वनमााण गने
● आणविक हवतयारसम्बन्धी अनुसन्धान, विकास र उत्पादनमा रोक लगाउने
● आणविक हवतयारका बाँकी रहे का िोहोरमैलाहरू विघटन गने, नर गने र सुरवित तररकाले राख्ने
● युरेवनयमको खानी तथा वनयाात र आणविक हवतयारको उत्पादन बीिको सम्बन्ध टु टाउने
● आणविक पदाथा िृम्तर्द् गने िा यसबाटबाट हवतयार बनाउने कुरासँग प्रत्यि रूपमा सम्बम्तन्धत खानी,
अनुसन्धान, विकास र प्रविविहरूको व्यािसायीकरणमा सरकारी लगानी गनामा प्रवतबन्ध लगाउने
● विदे शी आणविक हवतयारको विकासमा योगदान पुयााउने खालका स्थानीय उत्पादन, अनुसन्धान र अन्य
योगदानहरूमावथ प्रवतबन्ध लगाउने
● आणविक हवतयारमावथ प्रवतबन्ध लगाउन अथापमणा व्यापक परीिण प्रवतबन्ध सम्तन्ध र अन्य कानु नीरूपमा
बाध्यकारी हुने उपकरणहरू अनुमोदन गने
NPT र आणविक आिंकिाद
● आणविक हवतयार वनमााण नगने सम्बन्धी सन् १९६८ को सम्तन्ध (NPT) सौंशोिन गने तथा सुदृढ पाने
जसबाट यसले व्यापक रूपमा स्थलगत अनुगमन गछा र आणविक पदाथाहरू शाम्तिपमणा प्रयोजनका
वनम्ति मात्र प्रयोग भइरहे को छ भन्ने सुवनवित गछा
● आणविक पदाथाको भ वतक सौंरिणसम्बन्धी सम्मेलन र आणविक आतौं कको गवतविवि दबाउने सम्बन्धी
अिराा वरिय सम्मेलनको आिारमा आणविक आतौं कलाई सम्बोिन गने
● विश्वव्यापी रूपमा आणविक उत्पादन नगने र वनसशस्त्रीकरण मान्यतालाई सुदृढ पाना र शाम्ति तथा
सुरिातिा अिराावरिय पहल केम्तित गना आणविक हवतयार मुक्त िेत्र (NWFZ) जस्ता अिराा वरिय सौंयन्त्र
बनाउने
अन्तराावरिय
● परमाणु पदाथाहरूको अिराावरिय ढु िानी र व्यापारमा प्रवतबन्ध लगाउने
● स्पेसमा लन्च गररने आणविक पदाथा सीवमत गने
● रे वियोिमी िोहोरमैलाहरू कुनै दे शको िेत्रवभत्र िा अिराावरिय समुद्रमा िाल्ने काया लाई प्रवतबन्ध
लगाउने
● अिराा वरिय आणविक िोहोरमै ला र फ्युल रिहरू आयात गना र पुन:प्रशोिन गनामा प्रवतबन्ध लगाउने
2

● युरेवनयम थोररयम खानी र व्यापारलाई अिराा वरिय रूपमा अन्त्य गनातिा काम गने
● आणविक हवतयारलाई प्रवतबन्ध लगाउने सम्बन्धी सौंयुक्त रारिसौंघको सम्तन्ध हस्तािर गना र अनुमोदन गना
समथान गने
आणविक सुरक्षा
● विश्वव्यापी हररतगृह ग्ाँसको उत्पादन रोक्ने कुरामा आणविक शम्तक्त सुरवित, सिा, समयअनु कुल,
वकिायती िा व्यािहाररक समािान होइन भन्ने कुरा पवहिान गने
● ररयाक्टरहरू विघटन गरे र नहटाइएसम्म दु घाटना हुनबाट जोगाउनका लावग आणविक पािर स्टे सन र
वितरण िेनलाई सख्त रूपमा वनयमन गने
● विद्यमान ररयाक्टरहरूमावथ आक्रमण हुनबाट सुरिा वदने
● दे शव्यापी आणविक पदाथा मुक्त गने कायाक्रम मािात भविष्यका सितीमा हुन सक्ने रे वियोिमी
िोहोरमैलाको खतराको स्तर सीवमत गने
● आफ्नो पेशागत काम गदाा रे वियोिमी पदाथासँग सौंसगामा आएका श्रवमकहरूलाई विवकत्सा सहायता
तथा िवतपमवता प्रदान गने
● युरेवनयम खानी स्थलहरू, परीिण तथा अन्वेषण स्थल, अनुसन्धान तथा उत्पादन स्थल र भण्डारण
स्थलहरू जस्ता रे वियोिमी पदाथाले दम वषत भएका स्थालहरूलाई पुनस्थाापना गने
● आणविक सुरिा गनुा आणविक उजाा उपयोग गने हरे क दे शको दावयत्व हो भन्ने कुरा पवहिान गने
● मावनस, समाज तथा िातािरणको सुरिाका वनम्ति मजबु त, दीगो र दे म्तखने खालको विश्वव्यापी आणविक
सुरिा फ्रेमिकालाई समथान गने
● पािर उत्पादन गने सबै वनकायलाई वतनले उत्पादन गने रे वियोिमी िोहोरमैलाको लावग सिैंभरर
उत्तरदायी ठहने
● सबै सैन्य तथा नागररक आणविक स्थलहरू विघटन नभएसम्म िा नहटाइएसम्म वतनका वनम्ति स्वतन्त्र
अनुगमन सञ्जाल स्थापना गने
● आणविक हवतयार परीिणका पीवित पिलाई िवतपमवता वदने
● आणविक परीिण स्थल पुनस्थाापना गने
● विद्यमान रे वियोिमी पदाथाहरूलाई सक्दो सुरवित तररकाले भण्डारण गने र जवमनमा लगे र नर गने काया
बन्द गने नीवत अिलम्बन गनाका वनम्ति विज्ञहरूसँग वमले र काम गने
सफा निीकरणीय उर्ाा
● मुख्य गरी निीकरणीय उजाा र वनकै न्यमन काबानयुक्त स्रोतमा आिाररत सिा उजाा उत्पादन कायालाई
उल्लेख्य रूपमा िृ म्तर्द् गने, जस्तै अिसोर तथा अनसोर िायु, समुद्री, स या िोटो-भोल्टावयक र/िा सानो
स्तरका हाइिि ो
● िायु, स या, समुद्री शम्तक्त, वजयोथमा ल र सानो स्तरको हाइिि ो जस्ता सिा निीकरणीय उजाालाई थप
विकास गना प्रवतबर्द्ता जनाउने
● सिा निीकरणीय उजाा ले पवन िातािरणमा नकरात्मक असर पना सक्छ भन्ने कुरा याद राख्दै वयनको
िातािरणीय प्रभािलाई न्यमनीकरण गने
● स या उजाालाई व्यापक रूपमा तै नाथ गनाका वनम्ति सस्तो- विषादी रवहत स या िोटोभोल्टाइक प्रविविलाई
ठमलो सौंख्यामा उत्पादन गनामा प्रवतबर्द्ता जनाउने
● ममल्यको प्रवतस्पिाा बढाउनका वनम्ति सरकारी भिनहरूमा राख्न ठमलो स्तरमा सरकारले स या सेलहरू
खररद गने कुरालाई समथान गने
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आणविक प्रदू षण
● िातािरणमा रे विएसन वमवसनाले जीिजिुहरूमा िवत पुग्ने भएकाले मानिले वसजाना गरे का
रे विएसनलाई भविष्यमा िातािरणमा वमवसनबाट कम गने
● आवदिासीहरूको जवमनमा हुने िे रैजसो आणविक प्रदम षण र युरेवनयमको खानी रोक्ने
● िातािरणमा रे वियोिमी प्रदम षण गनेलाई किा र कायाान्वयन गना सवकने खालको सजायको व्यिस्था गने
विविध
● वनदान तथा उपिारको प्रवक्रयामा विवकत्सा व्यिसायीले रे वियोिमी आइसोटोपहरू आिश्यक भन्दा बढी
प्रयोग गनाबाट रोक्ने र यसको िैकम्तल्पक उपायका वनम्ति अनुसन्धान बढाउने
● सम्भि भएसम्म विवकत्सा िेत्रका रे वियोिमी पदाथाहरूलाई पुन:प्रयोग गने र थोरै समयसम रहने
विवकत्सा िेत्रबाट वनस्कने िोहोरमै ला कुवहनका लावग भण्डारण व्यिस्था विकास गने
● सबैखाले रे वियोिमी िोहोरमैलाका हकमा जवमनमा हल्का खने र पुने र जलाउने विविमावथ प्रवतबन्ध
लगाउने
● विज्ञानमा उच्च प्रविवियुक्त मापदण्डहरू र िैज्ञावनक अनुगमनका उपायहरूमा बाहेक रे वियोिमी
पदाथाको प्रयोगलाई सीवमत गने
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