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पेररस सम्झौताको पााँच िर्ष पछि, भारत केही ववकासोन्मुख देशहरू मध्ये एक हो जसले 
आफ्ना “हररत” लक्ष्यहरू मात्र पूरा गरररहेको िैन तर िढी महत्वाकाृंक्षी जलवायु लक्ष्यहरूको 
लागग इच्िुक ि। भखषरको मौसम महत्वाकाृंक्षी शशखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री नरेन्र मोदीले 
भारतीय दृष्टिकोणलाई अशभव्यक्त गरे। उनले भने कक ववगतको समझझदै, हामीले आफ्नो 
लक्ष्य "अझ उच्च" िनाउनु पिष। उनले थपे, भारतले पेररस सम्झौताको लक्ष्य मात्र हाशसल 
गने िैन तर ती भन्दा िढी प्राप्त गने ि। 
 २०१९मा अमेररकाको जलवायु कायष शशखर सम्मेलनमा, मोदीले भने कक एक औृंस 
अभ्यास एक िन प्रचार भन्दा िढी मूल्यवान ि। हामी सि ैक्षेत्रहरूमा व्यावहाररक कदमहरू 
चाल्दैिौं, ऊजाष, उद्योग, यातायात, कर वर् र हररयो ठाउाँको सृंरक्षण सहहत, हाम्रो सम्पूणष समाज 
यात्रामा वातावरण र जलवायु महत्वाकाृंक्षामा एक अग्रनी िन्नको लागग। हामी िुझिैf + कक 
मfैसम पररवतषन साइलोमा लड्न सककन्न । यसको लागग एकीकर त, िरहत ्र समग्र दृष्टिकोण 
आवश्यक ि। यसको लागग नयााँ र हदगो तकछनकहरूको नवीनता र अपनयन आवश्यक ि। 
यी अपररहायषताको िारेमा सचते भएर भारतले आफ्नो राष्टिय ववकास र औद्योगगक 
रणनीछतहरूमा वातावरणलाइष महत्व हदएको ि। ऊजाष सि ैजलवायु रणनीछतहरूको केन्रमा ि। 
हामी ववश्वास गिौं कक भारत एक स्वच्ि उजाष पावरहाउस िनेको ि र कािषन डाइअक्साइड 
उत्पादन गने स्रोतहरूिाि नवीकरणीय र गैर-जीवाश्म ईन्धन स्रोतहरूमा उजाष रूपाृंतरणमा 
अग्रणी देश हो। हामी भारतको अक्षय ऊजाष सम्भावनाको सदपुयोग गनष चाहन्िौं। हाम्रो 
नवीकरणीय उजाष क्षमता ववश्वको चौथो ठूलो हो र क्षमता ववस्तार पछन भइरहेको ि जुन 
ववश्वमै सिैभन्दा ठूलो हो। यसको अगधकतर शुद्ध ऊजाष स्रोत, सूयषिाि आउाँि। 
 हामी प्रगछत देझखरहेका िैं f, प्रारष्म्भक रूपमा हामीले २०२२ सम्म १७५ गगगावािको 
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उजाला योजना - एलईडी ित्तीहरू प्रयोग गने राष्टिय योजना - जसले प्रत्येक वर्ष 
CO2 उत्सजषन 38.5 शमशलयन िन घिाइरहेको ि। उज्जज्जवला योजना, जस अन्तगषत ८० 
शमशलयन भन्दा िढी घरपररवारलाई सफा कुककृं ग ग्यासमा पहुाँच पुर् याइएको ि, यो ववश्वको 
सिैभन्दा ठूलो स्वच्ि उजाष पहल हो। जलवायु कायष र हदगोपनलाई िहुक्षेत्रहरूमा सरकारी 
योजनाहरूमा ल्याइदैि। हाम्रो स्मािष शसिीज शमशन १०० शहरहरूसाँग काम गदैिन जुन 



उनीहरूलाई थप हदगो र जलवायु पररवतषनका चनुौतीहरूका लागग अनुकूल िनाउन योग्य 
हुनेि। राष्टिय स्वच्ि वायु कायषक्रमको उदे्दश्य आगामी चार िर्षमा वायु प्रदरू्ण (PM2.5 र 
PM10) लाई २०--30% ले घिाउने ि। 

जल ष्जवन शमशन, जसको लक्ष्य हो सन ् २०२४ सम्म भारतको ग्राशमण भेगमा 
व्यष्क्तगत घरेलु नल व्यवस्था अन्तरगत हरेक घरमा सफा र पयाषप्त वपउने पानी उपलब्ध 
गराउन,ु त्यसमा एक मजिुत ष्स्थरता केष्न्रत ि । अगधकमा अगधक रूखहरू रोवपएका िन ्र 
कारिन शसृंक िनाइषदैि परती भुमीलाइष पनुषस्थवपत गरर जसले २.५–३ बिशलयन िन CO2 

खपाउन सक्ि । हामी हररयो यातायात नेिवकष  छनमाषण गनष रतु रूपमा काम गदैिौं, ववशरे् 
गरी हाम्रा ठूला शहरहरूमा प्रदरू्णको उत्सजषनका लागग प्रख्यात क्षेत्रलाई ववस्थावपत गनष।  
भारतले अको पुस्ताको पूवाषधार छनमाषण गदैि जस्तै मास िाष्न्जि प्रणाली, हररत राजमागष र 
जलमागष। एक राष्टिय ववद्युतीय गछतशीलता योजनाले भारतको सडकमा ३०% भन्दा िढी 
बिजुली वाहन हुनुपने लक्ष्यसहहत एक ई-गछतशीलता इकोशसस्िम िनाउने ि। यी पहलहरू 
हाम्रै भलाइका लागग हुन ् ककनकक भारत जलवायु पररवतषनको प्रभाविाि िढी प्रभाववत हुन े
देशहरूमध्ये पिष। 

हामीलाई थाहा ि अझै धेरै लामो यात्रा गनुष िााँकी ि तर यी प्रयासहरूले लाभ 
हददैिन।्भारतको उत्सजषन तीव्रता २००५–२०१४ को अवगधमा २१% ले घिेको ि। अको 
दशकमा, हामी अझ ठूलो किौतीको आशा गदैिौं। 

भारत जलवायु क्षेत्रमा ष्जम्मेवार ववश्वव्यापी नागररक िन्न चाहन्ि। हामी न केवल 
हाम्रो पेररस सम्झौता प्रछतिद्धता अछतररक्त काम गदषिैं, हामी जलवायु कायषमा अन्तराषष्टिय 
सहयोगको लागग नवीन साधनहरू अपनाइरहेका िौं। हामीले अन्तराषष्टिय सौयष एलायन्स र 
आपतकाशलन लगचलो पूवाषधारका लागग गठिन्धन जस्ता अन्तराषष्टिय सृंगठनहरू शसजषना 
गरेका िौं जुन वैष्श्वक कम कािषन मागष छनमाषणमा काम गरररहेका िन।् 80 भन्दा िढी 
देशहरू अन्तराषष्टिय सौर एलायन्समा सामेल भएका िन ् र यो सि भन्दा रतु िरवद्ध हुन े
अन्तराषष्टिय छनकायको रूपमा िनेको ि। यो राष्टिय कायष र ष्जम्मेवार अन्तराषष्टिय 
नागररकताको सृंयोजनले भारतलाई ववकासोन्मुख देशहरूको बिच अनौठो िनाउाँि र जलवायुको 
सोच र कायषमा अगुवा हुने आफ्नो महत्वाकाृंक्षालाई महसुस गने मागषमा ल्याइरहेको ि। 


