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कल्पवृक्ष
जलवाय ुपरिवर्तनका योद्ाहरूका लागि हार ेपसु्तिका !
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 कल्पवृक्षको 
संसारमा स्ागत छ!

आगामी पानाहरूमा, तपाईंले 
वातावरणको बारेमा केही तथ्यहरू तथा 

त्यसले माननसमा पानने प्रभावहरूका बारेमा 
थाहा पाउनु हुनेछ । 

के तपाईं जलवायु योद्ा बन्नका लानग 
तयार हुनुहुन्छ ?



कल्पवृक्ष, एक सोच

कल्पवृक्ष - प्रारम्भमरा एउटरा सोचको रूपमरा मरात्र रहेको कुररा आज मूर्त रूपमरा सबैको मराझमरा प्स्ुर 
भएको छ। अवेरनेस एण्ड ओनर्शिप अफ अ ग्रीन ससटरी नरामक पराठ्यक्रममरा आधराररर रहेको यस 
क्क्रयराकलरात्मक पुस्कलराई बरालबराललकराहरूलराई जलवरायु पररवर्तन रथरा वराररावरण संरक्षणको 
दिगो समराधरान ससकराउनकरा लराक्ग बनराइएको हो। यस पुस्स्कराबराट हरामरीले जलवरायु पररवर्तनकरा 
समस्राहरूलराई सम्ोधन गनने  र क्वद्रालय, अभभभरावक र पररवरार लगरायरकरा सरोकरारवरालराहरूलराई 
यरी मुद्रामरा स्राभमत्व ललन र उनरीहरूलराई जवराफिेहरी बनराउन क्वद्राथथीहरूको व्रावहराररक सरीपको 
सिपुयोग गनने उद्शे्य र अपेक्षरा ललएकरा छौं। कल्पवृक्षले क्वद्राथथीहरूलराई जलवरायुसम्न्री ल्क्षरा 
मरात्र नदिई यसप्भर उनरीहरूको सजम्ेवरारी रथरा िराययत्व पक्न व्रावहराररक रूपमरा बोध गन्त सहयोग  
गि्तछ । हरामरी आ्रा गि्तछौं क्क यस पुस्कको क्क्रयराकलराप मराफ्त र ललक्षर समुिरायमरा आवश्यक 
पररवर्तन रथरा प्भराव हेन्त पराउनछेौँ र यस पसु्कलराई सबकैो मराझ रराख्न सकेकोमरा अत्यन्त हर श्िर छौं ।

यस कल्पनरालराई पुस्कमराफ्त र मूर्तरूप दिन धेरै संघसंस्राहरू रथरा व्भतिहरूले सहयोग गनु्त  
भयो । सव्तप्थम हरामरी ग्ोबल सेपस्त कमु्क्नटरी र ग्ोबल सेपस्त कराठमराडौं हबलराई आभरार व्ति 
गि्तछौं र सराथै यसकरा सम्ूण्त सराथरीहरूलराई धन्यवराि दिन्ौं। त्यसैगरी, हराम्रा हरेक पराइलरामरा  सँधै 
सराथ दििैँ आएको संस्रा क्राइमेट ररयराललटरी प्ोजेक्ट इनकु्बेटर लराई कृरज्ञररा व्ति गि्तछौं र 
क्व्े्गरी जेक्नफर फी र उनको टोलरीलराई धन्यवराि दिन्ौं। त्यस्ै हराम्ो कराम स्रीकरारेर क्क्रयराकलराप 
पसु्क दडजराइन गरी हराम्ो पररकल्पनरालराई मूर्त रूप दिनुहुन ेअक्न् रराज भण्डरारी ज्लूराई पक्न धन्यवराि। 
अन्त्यमरा, हराम्ो कल्पनरालराई मूर्त रूप दिन सहयोग गनने ग्रीन ्ेपस्त करा  ररी सम्ूण्त मरान्यजन जो हराम्रा 
सराथमरा हुनुहुन्थो, सराथमरा हुनुहुन् र यो पसु्क बनराउने क्रममरा हरामरीसँग जोदडएकरा रथरा भेदटएकरा ररी 
नयाँ मुहरारहरूलराई पक्न धेरै धेरै धन्यवराि ।

यो पुस्क पढ्ने क्वद्राथथीहरू, पढराउने ल्क्षक/ल्लक्षकराहरू रथरा पढराइ हुने क्वद्रालयहरू सबैलराई 
धन्यवराि व्ति गि्तछौं । सराथसराथै बरादहर निेखिए पक्न पिदा पछरादडबराट यो पुस्क रयरार परान्त सहयोग 
गरेकरा ररी सम्ूण्त सहयोगरी हरारहरूलराई पक्न आभरार व्ति गि्तछौं । यो पराठ्यक्रम रथरा क्क्रयराकलराप 
पुस्क बनराउन लरागेको कररब ३ व््त लरामो यस समयमरा क्वभभन्न चुनौररीहरूकरा बरावजुि सबैको सराथ 
र सहयोगले आज यस सपनरालराई यथराथ्त बनराउन सफल भएकरा छौं र आ्रा गि्तछौ क्क यसले धेरै 
बरालबराललकराहरूमरा र समराजमरा केहरी सकराररात्मक पररवर्तन आउनेछ । धन्यवराि !

कल्पवृक्ष समूह
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सृष्टि वैद् 
 
अनुवाद
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ग्ोबल ् ेपस्त  कराठमराडौं हब
क्राइमेट ररयराललटरी प्ोजेक्त्स इन्क्ुबेटर
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ककन कल्पवृक्ष?

“कल्प” ् ब्दको अथ्त “इच्रा” हो। यसकरारण “कल्पवकृ्ष” को अथ्त “मनोकरामनरा पूररा गनने रूि” हो, जसकरा 
बरारेमरा क्वभभन्न धरारमशिक ग्न्थहरूमरा उल्ेि छ। हरामरीले यो पुस्कलराई क्कन कल्पवृक्ष नराम दियौं र? 
क्कनक्क रूिले हरामरीलराई धेरै चरीज दिन् ।

 रूिले हरामरीलराई:
• घराममरा छरायरा दिन्
• िरानको लराक्ग फलफूल दिन् र हराम्ो घर सजराउनको लराक्ग फूल परारहरू दिन्
• फरनशिचर र करागज बनराउनको लराक्ग हाँगराहरू दिन्
• हराम्ो उव्तर मराटोलराई बग्न र क्बक्ग्नबराट रोक्छ। 

रूिहरूले हरामरीलराई अरू के दिन्?

जसरी रूिले हरामरीलराई धेरै चरीजहरू दिन्, त्यसरी नै हरामरीले यसलराई हर हरालरमरा रक्षरा गनु्तपछ्त। 
जलवराय ुपररवर्तन र वनकरा रूिहरू कराट्न ेकराय्त एक अकदासगँ सम्न्न्र छन,् जसको बरारेमरा हरामरीले 
यस पुस्कमरा ससक्न जाँिैछौं।
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नमस्ते! म हुँ जिग्सा। कते  तपसाईं िलवसायु  
योद्सा बन्नको लसागि तयसार हुनुहुन्छ?

हिउँ चचतुवा

दहउँ यचरुवरा मध्य र िलक्षण एससयराकरा मूल क्नवरासरी हुन्। भरनरीहरू हराम्ो दहमरालय पव्तरमरालरामरा पक्न 
पराइन्न। रर ि:ुिको कुररा के छ भने दहउँ यचरवुरा ससंरारकै सबैभन्रा लोपोनू्ि प्जराभर मधे्यमरा पि्तछ । 
क्वश्वभरर, १०,००० भन्रा कम मरात्र दहउँ यचरुवरा बाँकी छन ्। दहउँ यचरुवराको ल्करार, वरासस्रान क्वनरा् र 
जलवरायु पररवर्तनल ेगिदा भरनको सङ््रा यस्ो थोरै भएको हो। दहउँ यचरवुराहरू क्नकै आग्ो उचराइमरा, 
दहउँ भएको ठराउँमरा बसछन् र जलवरायु पररवर्तनको करारणले गिदा क्वश्वव्रापरी ररापक्रम बढ्िै जाँिरा 
भरनरीहरू बस्े वरासस्रान घट्िै गएको छ।

यस पसु्कभरर हरामरीलराई यो दहउँ यचरुवराल ेमराग्ति््तन गननेछ। जलवराय ुपररवर्तनल ेक्नकट भक्वष्यमरा नै 
उसको र उसको पररवरारको जरीवनलराई नकराररात्मक असर परानने भएकराल ेरपराईंल ेजलवराय ुपररवर्तनको 
क्व्यलराई गम्भरीरररापूव्तक ललनुहुनेछ भने्न उसले आ्रा गरेको छ।
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सबैभन्ा ठूलो प्रश्न
मौसम के हो ?  जलवाय ुके हो ?

उदाहरणका लावि, 

यदि कराठमराडौँमरा एक िईु दिन वरा एक हप्रासम् दहमपरार भइहराले पक्न हरामरी कराठमराडौंको 
हरावरापरानरीलराई सरामरान्य रूपमरा ललन्ौं । रर यो क्रम व्षैक्पचे् िोहोररन थराले यसलराई हरावरापरानरीमरा 
आएको िरीघ्तकरालरीन असरकरा रूपमरा ललनुपनने हुन् जसलराई जलवरायु भक्नन् ।

मौसम भनेको वरायुमण्डलको एउटरा क्वल्टि 
स्स्भर हो - जसै्  परानरी परेको वरा गमथी भएको 
दिन - जनु केहरी घण्रा, दिन वरा हप्रासम् रहन  
सक्छ | अथदार्, मौसम भन्नराले कुनै स्रान 
क्व्े्को हरावरापरानरीको रराप, गभर, स्रूप र गणुमरा 
क्नरन्तर भइरहन ेपररवर्तनको अवस्रा हो । 

जलवाय ुभनेको हरावरापरानरीको िरीघ्तकरालरीन 
अवस्रा वरा चररत्र हो । मौसम क्नरन्तर 
पररवर्तन्रील हुन् भने जलवरायुको औसर 
अवस्रा प्रायः स्स्र रहने गि्तछ ।

1980 2010

रपराईंले आफनो झ्रालबराट 
बरादहर हेिदा जे िेख्नुभयो, त्यो 
आजको मौसम हो।
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अभ्ास

 अझ स्पटि हुन एउटरा अभ्रास गरौं! कोष्ठकमरा दिइएकरा सङे्रकरा आधरारमरा रलकरा कथनहरूलराई 
पदहचरान गनु्तहोस् ।  यदि कुनै समस्रा भएमरा मरायथको पररभरा्रा पुनः पढ्नुहोस् ।

  सरामरान्यरयरा: असरार मदहनरामरा धरैे व्दा हुने गछ्त। 
कृक्् प्योजनकरा लराक्ग  व्दा धेरै रराम्ो मराक्नन् 
रर यसले बराढरी, पदहरो जस्रा जोखिम पक्न 
क्नम्त्यराउँछ।  

मौसम  जलवरायु

आज परानरी पलदा जस्ो छ, छराररा बोक्रा रराम्ो 
होलरा। 

 आमरा, आज र क्बहरानै यभर जराडो छ, क्वद्रालय 
जाँिरा स्रीटर लगराएर जरानुपलदा जस्ो छ।  

 आमरा, म आज क्वद्रालय जाँिरा स्रीटर लगराउनु 
पलदा जस्ो छ। यो क्बहरानरी जराडो छ। 

 सगरमराथरामरा सधैं दहउँ हुन्। मलराई आश्चय्त 
लरागछ, दहमराल आरोहरीहरू कसरी त्यभर धेरै 
दहमपरारमरा पक्न मरायथ चढ्न सक्छन् होलरा।

कराठमराडौंमरा ग्रीष्म ऋरुमरा औसर ररापमरान २५ 
दडग्री सेल्सियस हुन्। रर हरेक व््त झन् झन् 
गमथी हँुिै गएको िेखिन्।
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जलवायु पहरवत्तन

हरामरीलराई जलवराय ुर मौसमबरीचको भभन्नररा थराहरा 
भइसकेको छ । त्यसलै ेअब जलवराय ुपररवर्तनकरा 
बरारेमरा कुररा गरौं।

जलवरायु पररवर्तन भनेको  कुनै एक क्षेत्रको 
औसर मौसमरी पररस्स्भरमरा लरामो अवयधसम् 
आएको पररवर्तन हो - जस्ै ररापमरान र  
व्दा । वैज्ञराक्नक अध्ययन अनुसरार,  पृथ्रीको 
सरह क्नरन्तर ररातिैछ, र  अभभलेि रराखिएको 
इभरहरासमरा अदहलेसम्को सबैभन्रा गमथी क्वगर 
२० व््तमरा अनुभव गररएको छ।

क्व्म र असरामरान्य प्राकृभरक प्कोप, 
जस्ै  बराढरीपदहरो, आँधरीबेरी, िडेरी, 
आदि आउनु

दहमरालय पव्तरमरा दहउँ कम हुनु र 
दहमनिरीमरा बरफ सछटो पग्नु

समुद्री सरहमरा वृष्धि , रथरा 
िोलराको सरह उकराससनु

जलवाय ुपरिवर्तनका उदाहिणहरू:

के रपराईं केहरी थप उिराहरणहरूको सूचरी 
बनराउन सक्नुहुन्?

फूल  फुलने  र बरालरी पराक्ने 
समयमरा पररवर्तन हुनु
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अयघल्रा पृष्ठहरूमरा, हरामरीले जलवरायकुरा बरारेमरा धरैे  नयाँ ् ब्दहरू  ससकेकरा छौं। रलको ् ब्दजरालबराट 
क्नम्न दिइएकरा ्ब्दहरू िोजु्होस्। 

तपाईंलाई थाहा  छ ?

के रपराईंलराई थराहरा छ क्क मदहलराहरु को एक असमरान रुपमरा जलवरायु पररवर्तन बराट 
नकराररात्मक प्भराक्वर छन्? के रपराईं ३ करारण बरराउन सक्नुहुन्?

अभ्ास

Carbon Dioxide Fossil Fuels Greenhouse Gases Methane

Carbon Footprint Glacier Methane Global Climate

Climate Nitrous Oxide Global Warming Weather

के रपराईंले मरायथ दिइएकरा सबै ्ब्दहरू भेट्राउनुभयो ? भेट्न सक्नुभएन भने पक्न िःुिरी नहुनुहोस्, 
रपराईं जभर यो पुस्स्करामरा अगरादड बढ्िै जरानुहुन्, त्यभर नै नयाँ ्ब्दहरू ससक्नु हुनेछ। त्यसैले मरायथ 
अदहले नभेदटएकरा ्ब्दहरू िोज्को लराक्ग पुनः यस पृष्ठमरा क्फरदा आउनुहोस् !

C P A A K C A R B O N D I O X I D E K S J
L N I T R O U S O X I D E P T K C N A K L
I J C A L N S A W E A T H E R N B A O U W
M G Q L P F A K G L A C I E R E G I M S G
A C A R B O N F O O T P R I N T X I N X V
T I G L O B A L W A R M I N G B A W N X V
E I U W J G G L O B A L C L I M A T E M N
F O S S I L F U E L S F G W M E T H A N E
G R E E N H O U S E G A S E S Y O P O L U
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प्राकृकतक र मानव ननचममि त 
जलवायु पहरवत्तन

पृथ्रीको जलवरायु पररवरन्तमरा योगिरान गनने 
करारकहरू धेरै छन् ।  ररीमध्ये पक्न क्वगर ५० 
िेखि १०० व््तमरा पृथ्री  ररात्ुको प्मुि करारणमरा 
मरानव गभरक्वयधहरू बढरी सजम्ेवरार रहेको 
वैज्ञराक्नकहरूको भनराइ  छ।

मरानवरीय गभरक्वयधकरा उपजहरू- जस्ै  
कलकरारिरानराहरू चलराउन बराललने इन्नबराट 
क्नस्स्ने प्िू् ण, मोटरगराडरी जस्रा यराररायरारकरा 
सराधनबराट क्नस्स्न ेधँुवरा इत्यरादि - ल ेप्राकृभरक 
हरररगृहलराई नकराररात्मक रूपमरा असर 
पुयदाइरहेको छ । यस्रा रूपरान्तरणहरूले गिदा 
पृथ्रीको वरायुमण्डलमरा अस्राभराक्वक मरात्ररामरा 
रराप वृष्धि हुने भइरहेको छ । 

रपाईंलाई थाहा  छ ?

जलवरायु पररवर्तनकरा करारण १० 
लराि भन्रा धेरै प्जराभरहरु लोप 

हुने िरररामरा छन्।

यो महत्त्वपूण्त छ क्कनक्क पृथ्रीकरा महरासरागर, 
जभमन, हरावरा, बोटक्बरूवरा, जरीवजन्तु र सूय्तबराट 
आउने प्करा् सबै एकअकदामरा क्नभ्तर  
हुन्न् ।  यरी सबै रत्वहरूको संयुति प्भरावले 
पृथ्रीमरा जलवरायुको स्स्भर बन्छ । अकको 
्ब्दमरा भनु्नपिदा, जलवरायुले पृथ्रीमरा एक ठूलो, 
संयुति प्णरालरीले झैं कराम गि्तछ।

यसलराई अझ रराम्री बुझ्नकरा लराक्ग, नेपरालमरा 
हुने जलवरायु पररवर्तनको प्भरावको बरारेमरा एक 
अभ्रास  गरौं ।
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अभ्ास
नेपरालमरा जलवरायु पररवर्तनको कस्ो असर पछ्त होलरा?

नेपरालमरा प्भरदिन १४,००,००० क्कलोग्राम फोहोर उत्रािन 
हुन्, जसमध्ये ६० प्भर्र बरायोदडग्ेडेबल हुन्। यो 

फोहोरमध्ये ५० प्भर्र फोहोर कराठमराडौँमरा उत्रािन हुन्।

मरानव क्नरमशिर जलवरायु पररवर्तनकरा केहरी अन्य प्भरावहरू भए थप्ुहोस् ।



१०० गकलोममटि

४०० गकलोममटि
8

हिमनदीिरुको बारेमा कुरा गरौं! 

हहमनदी के हो?

के नपेालमा 
हहमनदीहरु छन्?

सरल भरा्रामरा भनु्नपिदा, हहमनदी दहउँको निरी हो। दहमरालयमरा जम्रा 
भएको दहउँ जब क्बस्रारै होचो सरहरफ्त  सरेर बगे्न गि्तछ, त्यसलराई 
दहमनिरी भक्नन्। दहमनिरी बफ्त को क्व्राल, बराक्ो जमेको निरी हो।  
जब दहमरालको कुन ैएक ठराउँमरा जम्रा भएको दहउँ बढ्िै जरान्, त्यसको 
वजन पक्न बढ्िै जरान् र धेरै वजन भएपसछ क्बस्रारै रल्ो सरहरफ्त  
िस्दछ, त्यहरी नै दहमनिरी बन्छ ।

छन्! जलवरायुमरा भएको उररारचढरावकरा करारण दहमरालय क्षेत्रकरा 
एकिेखि िईु भरहराइ दहमनिरीहरू सन ्२१०० सम्मरा पग्न ेअथदार् 
यरी दहमनिरीको अस्स्त्व सन् २१०० सम्मरा समराप् हुने िरररा 
रहेको वैज्ञराक्नकहरूले औलं्राएकरा छन ्। यरी दहमनिरीहरू ससंरारकरा 
एक चौथराई मराक्नसकरा लराक्ग परानरीकरा स्ोर हुन् । 

नपेरालमरा उपलब्ध कुल परानरीको ७० प्भर्र दहस्रा कृक््मरा प्योग 
गररन् । त्यसैले परानरीको कमरीले सबैभन्रा पदहले कृक्् क्षेत्रमरा 
असर पराननेछ।

संसािको सबैभन्ा ठूलो 
ग्ेशियि लिभि ४०० 
गकलोममटि लामो ि १०० 
गकलोममटि चौडा छ!

दहमरालयमरा दहउँ पग्ने िर सन् २००० िेखि िोब्बर 
भएको छ। परानरीको अभरावले क्वश्वको ४०% भन्रा बढरी 

जनसं्रालराई नकराररात्मक असर पराछ्त।
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के िहरतगृि  प्रभाव  
(Greenhouse 
Effect) राम्ो िो?
पृथ्रीको सरहलराई न्यरानो परारररहने हरररगृह 
प्भराव वरास्वमरा पृथ्रीको जलवरायु प्क्क्रयरामरा 
एउटरा रराम्ो पक्ष हो। हरररगृह प्भराव एक 
प्राकृभरक प्क्क्रयरा हो । पृथ्रीको वरायुमण्डलले 
हरररगृहको सरहको रूपमरा कराम गि्तछ। 
सूय्तबराट आउने प्करा्करा क्करणहरूको केहरी 
प्भर्र पृथ्रीको सरहबराट प्भरक्बम्म्र 
भइ पुनः अम्न्तरक्षमरा फक्त न्न् र बाँकी केहरी 
प्भर्र वरायुमण्डलले सोस्दछ । बाँकी ऊजदा 
पृथ्रीमरा रहेकरा महरासरागरहरू र सरहमरा रहेकरा 
अन्य वसु्हरू जसै् मराटो, रूि इत्यरादिद्राररा 
अव्ोक््र हुन्। त्यसपसछ यो ररापमरा पररणर 
हुन् जसले पृथ्रीको सरह र मरायथको हरावरालराई 
न्यरानो रराख्न मद्र गि्तछ। पृथ्रीको वरायुमण्डलमरा 
रहेकरा केहरी ग्रासहरूले हरररगृहको सरहको 
रूपमरा कराम गछ्तन्, र ररापलराई पृथ्रीमरा अड्राएर 
रराखछन् । हरररगृह ग्रासहरूमरा परानरीको वराफ, 
कराब्तनडराइअक्राइड, भमथने, नराइट्रस अक्राइड, 
ओजोन जस्रा ग्रास र केहरी कृक्त्रम रसरायनहरू 
जस्ै क्ोरोफ्ोरोकराब्तन ( सरीएफसरी )/
Chlorofluorocarbon (CFC) आदि पि्तछन।् 

यसले पृथ्रीलराई औसर ५९ दडग्री फरेनहराइट 
(१५ दडग्री सेल्सियस) को आररामिरायक 
ररापक्रममरा रराख्न मद्र पयुदाउँछ  र यसल ेपथृ्रीमरा 
जरीवन सम्भव बनराएको छ। पृथ्रीमरा हरररगृह 
प्भराव नभएको भए पृथ्री अदहलेको भन्रा धेरै 
यचसो हुने यथयो र पृथ्रीको ररापक्रम १८ दडग्री 
सेल्सियस यचसो हुने यथयो । 

हरररगृह ग्रास कम भए पृथ्री यचसो हुन् भने 
बढरी भए बढरी ररारो हुन् । पृथ्रीको हरावरापरानरीमरा 
न्यरानोपन धेरै महत्त्वपूण्त छ, क्कनभने हराम्ो 
पृथ्रीको ररीन चौथराइ भरागमरा परानरी छ र यो परानरी 
पृथ्रीमरा बरफ, ररल र वराष्प गरी ररीन स्रूपमरा 
रहेको छ। पृथ्रीमरा वर्तमरान जलचक्रको करारण, 
परानरी एक स्रूपबराट अकको स्रूपमरा पररवर्तन 
हुन्। यसल ेपथृ्रीको ररापक्रम क्नयन्त्रणमरा रराख्न 
महत्वपूण्त भूभमकरा िेलछ।    

रपराईंले हरररगृह ग्रासहरू (Greenhouse Gases - GHGs ) को बरारेमरा सुनु्न 
भएको होलरा । यस िण्डमरा हरररगृहकरा बरारेमरा थोरै बुझौं !



CO2
54.7%Methane

30%

Other
15.3%
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यो कसिी खिाब हुन्छ?

हरामरीले हराल सरामनरा गरररहेको समस्रा भनेको 
मरानव गभरक्वयधहरूको हो - क्व्े्गरी जरीवराश्म 
इन्न (कोइलरा, रेल र प्राकृभरक ग्रास) को 
अयधक प्योग, कृक््, रथरा वन फँडरानरी आदि 
जसले हरररगृह ग्रासको सघनररा बढराइरहेकरा 
छन्। र यसरी वृष्धि भइरहेको हरररगृह ग्रासले 
पृथ्रीको ररापक्रममरा लगराररार वृष्धि गरराइरहेकरा 
छन्। रसथ्त, हरररगृह ग्रास र पृथ्रीको ररापक्रम 
वषृ्धिको प्मिु करारक मरानव ससरजशिर हुन ्। यस्रा 
धरैे मरानवरीय करारणहरू छन,् जसको फलस्रूप 
वराररावरणमरा हरररगृह ग्रासहरूको स्र बढ्िै 
गएको छ । जलवरायु पक्न पररवर्तन भएको छ। 
मराक्नसहरूले आफनो सुक्वधराको लराक्ग रूि र 
जंगल नटि गरररहेकरा छन्। जरीवराश्म इन्नको 
अन्राधुन् प्योग भइरहेको छ । यसको 
पररणरामस्रूप पृथ्रीको ररापक्रम पदहले नै ११ 
दडग्री सेल्सियस बढढसकेको छ र सन् २०३० 
सम् यो ररापमरान थप ५ दडग्री सले्सियसल ेबढ्ने 
अनुमरान गररएको छ ।   

रमाइलो तथ्य:

कराब्तनडराइअक्राइड सबैभन्रा बढरी 
उत्सज्तन हुने हरररगृह ग्रास हो। रर 
परानरीको वराफ  सबैभन्रा ्भति्रालरी 

हरररगृह ग्रास हो।

जलवरायु पररवर्तनकरा लराक्ग अन्तर सरकरारी 
प्रानलकरा अनुसरार कराब्तनडराइअक्राइड 
मराक्नसहरूले उत्सज्तन गनने सबैभन्रा महत्त्वपूण्त 
हरररगृह ग्रास हो। कुल हरररगृह ग्रास 
उत्सज्तनमरा यसको दहस्रा ५४.७ प्भर्र रहेको 
छ। कराब्तनडराइअक्राइड सबैभन्रा धेरै उत्सज्तन 
गररने हरररगृह ग्रास भएररा पक्न यो सबैभन्रा 
्भति्रालरी भने होइन। कुल उत्सज्तनको ३० 
प्भर्र ओगट्ने िोस्ो ठूलो हरररगृह ग्रास 
भमथेन धेरै ्भति्रालरी हरररगृह ग्रास हो। 
कराब्तनडराइअक्राइडको समरान मरात्रराको 
रुलनरामरा भमथेन ग्रासले २०% बढरी ररारो 
बनराउँछ। रर, भमथेन ग्रास वरायुमण्डलमरा १२ 
व््तसम् रहन् भने कराब्तनडराइअक्राइड चरादह ँ
५० िेखि हजरारौं व ््तसम् पक्न वरायुमण्डलमरा 
रदहरहन सक्छ।
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हरिरिहृ ग्ासहरूले कसिी हाम्ो ग्रहलाई न्ानो बनाउँछन्?

भमूण्डलीय उष्ीकिण मानवहरूले उत्सज्तन िनने प्रत्के 

हरिरिहृ ग्ासहरूको हहस्ा

फ्ोररनेटडे ग्रासहरू
नराइट्रस अक्राइड
भमथेन
कराब्तन डराइअक्राइड

75%

16%

6%

2%

1000-
10000s

300

25
1
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करियाकलाप
हरररगृह ग्रासहरू त्यस्रा ग्रासहरू हुन् जसले 
ररारोलराई पथृ्रीमरा न ैरोकेर रराखछन ्। ययनरीहरूको 
नराम हरररगृहबराट आएको हो । हरररगृह एउटरा 
सससराले बनेको कोठरा जसै् हो जसले सूय्तको 
क्करण भभत्र जरान दिन्, त्यहाँ न्यरानोपन ससज्तनरा 
गि्तछ, र जरीवन सम्भव बनराउँछ रर न्यरानोपनलराई 
बरादहर जरान भने दििैँन । हरररगृहको क्व्े्ररा 
भनेकै यसले न्यरानोपन यथरावर रराखिछ,  
उम्कन दििैँन।

हरररगृह ग्रासहरूले कसरी कराम गि्तछन् र? 
भरनरीहरूले सूय्तको क्करणलराई वरायुमण्डलमरा 
सछन्त चरादह ँ दिन्न् रर सूय्तको क्करणसँगै 
आएको ररापमरानलराई फकने र जरान दििैँनन्। 
समग्मरा, हरररगृह ग्रासहरू रराम्रा चरीजहरू हुन्। 

भरनरीहरू क्बनरा, हराम्ो ग्ह धरैे यचसो हुनछे, र जरीवन 
सम्भव हुने छैन । रर यचनरी पक्न धेरै िरायो भने 
ररीरो हुन् भनेझैं मरानव गभरक्वयधहरूकरा करारण 
वराररावरणमरा यरी ग्रासहरूको उत्सज्तन ज्रािै 
बढरे गएको छ जसले वैज्ञराक्नकहरूलराई क्नकै 
यचम्न्तर रुल्राएको छ । 

रमाइलो तथ्य:

परानरीको वराफ पक्न एक 
हरररगृह ग्रास हो र हरररगृह 

प्भरावमरा सबैभन्रा ठूलो 
योगिरान यसैको हुन्।

त्यसो भए यरी ग्ासहरू के के हुन् त ?

हरररगृह ग्रासहरूको सकराररात्मक र नकराररात्मक पक्ष के के हुन् हेनु्तहोस् |

वरायमुण्डलमरा प्राकृभरक रूपमरा न ैपरानरीको वराफ रहेको हुन् र वजै्ञराक्नक प्मराणकरा अनसुरार 
यो हरररगहृ प्भरावमरा सबभैन्रा ठूलो समग् योगिरानकरदा हो। ररापक्रम बढ्िै जाँिरा पृथ्रीको 
सरहबराट अझ बढरी परानरी वराष्परीकरण हुन् र वरायुमण्डलमरा प्वे् गछ्त । वरायुमण्डलमरा 
बढकेो परानरीको वराफले पृथ्रीको ररापक्रम झनै बढराउँछ । यसरी एउटरा िषुचक्र ्ुरु हुन 
जरान्। रसथ्त, वरायुमण्डलमरा परानरीको वराफको मरात्ररा बढकेो अवस्रामरा यसले हरररगृह 
प्भरावमरा योगिरान गि्तछ । रथराक्प, अयधक कराब्तन डराइअक्राइडले वराररावरणलराई न्यरानो 
पराि्तछ जसले फलस्रूप परानरीको वराफको स्र बढराउँछ र ररापक्रम अझ वृष्धि गि्तछ । 
त्यसलै ेपरानरीको वराफको प्भराव हरावरामरा अन्य हरररगहृ ग्रासहरूको मरात्ररासगँ जोदडएको छ।
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अगरादडपदट्  प्त्येक ग्रासको सकराररात्मक पक्षहरू लेखिएको छ भने पछरादडपदट् उति ग्रासको  
नकराररात्मक पक्षहरू लेखिएको छ |

लराक्फंग ग्रास पक्न भक्नने नराइट्रस 

अक्राइडलराई प्राकृभरक रूपमरा ब्राक्टरेरयराले 

मराटोमरा र महरासरागरमरा ससज्तनरा गि्तछ।

नाइट्रस अक्ाइड

यो परानरीको ग्रास अवस्रा हो, जस्ै परानरीको उमरालेको 
भाँडो मरायथको वराफ वरा ररालबराट वराष्परीकरण हुने परानरी। 

यसले बरािल क्नमदाण गछ्त र पृथ्रीमरा व्दा बनराउँछ। 
यसले ् रीरलन प्भराव क्नम्त्यराउन सक्छ

वरायुमण्डलमरा हवराईजहराज उड्ने उचराइमरा हँुिरा ओजोन 

रहले सूय्तको क्वक्करणलराई रोक्छ र हरामरीलराई 

्भति्रालरी क्वक्करणहरूबराट सुरक्षरा दिन्।

धरान फलराउँिरा, गराईवस्ु पराल्रा, प्राकृभरक 

ग्रास प्योग गिदा र कोइलराको उत्खनन 

गिदा भमथेन ग्रास उत्सज्तन हुन्।

कराब्तनडराइअक्राइड प्राकृभरक रूपमरा नै हराम्ो 

वररपरर हुन्।यो कुदहएकरा चरीज, जरीक्वर प्राणरी र 

ज्रालरामुिरीहरूबराट उत्सज्तन हुन्। 

यरी ग्रासहरू प्राकृभरक रूपमरा बनै्नन्, 

मरानव ससरजशिर मरात्र हुन्न्।

पानीको बाफ ओजोन

ममथने

काब्तनडाइअक्ाइड

क्ोिोफ्ोिोकाब्तन
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लराक्फंग ग्रास पक्न भक्नने नराइट्रस 

अक्राइडलराई प्राकृभरक रूपमरा ब्राक्टरेरयराले 

मराटोमरा र महरासरागरमरा ससज्तनरा गि्तछ।

नाइट्रस अक्ाइड

यो परानरीको ग्रास अवस्रा हो, जस्ै परानरीको उमरालेको 
भाँडो मरायथको वराफ वरा ररालबराट वराष्परीकरण हुने परानरी। 

यसले बरािल क्नमदाण गछ्त र पृथ्रीमरा व्दा बनराउँछ। 
यसले ् रीरलन प्भराव क्नम्त्यराउन सक्छ

वरायुमण्डलमरा हवराईजहराज उड्ने उचराइमरा हँुिरा ओजोन 

रहले सूय्तको क्वक्करणलराई रोक्छ र हरामरीलराई 

्भति्रालरी क्वक्करणहरूबराट सुरक्षरा दिन्।

धरान फलराउँिरा, गराईवस्ु पराल्रा, प्राकृभरक 

ग्रास प्योग गिदा र कोइलराको उत्खनन 

गिदा भमथेन ग्रास उत्सज्तन हुन्।

कराब्तनडराइअक्राइड प्राकृभरक रूपमरा नै हराम्ो 

वररपरर हुन्।यो कुदहएकरा चरीज, जरीक्वर प्राणरी र 

ज्रालरामुिरीहरूबराट उत्सज्तन हुन्। 

यरी ग्रासहरू प्राकृभरक रूपमरा बनै्नन्, 

मरानव ससरजशिर मरात्र हुन्न्।

पानीको बाफ ओजोन

ममथेन

काब्तनडाइअक्ाइड

क्ोिोफ्ोिोकाब्तन
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कथा वाचन करियाकलाप
रलको क्निने्न प्योग गरेर कथरा लेख्नुहोस्:

रूखनबनाको संसारको कल्पना गनुनुहोस्…(लगभग ५०० शब्दहरू)
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करियाकलाप

हरररगृह ग्रासको बरारेमरा थप जरान्नको लराक्ग व्भतिगर क्क्रयराकलराप । 

आवश्यक सामग्री:  

गवविण: क्वद्राथथीहरूलराई वरास्क्वक जरीवनमरा हरररगृह ग्रासको प्भराव कसरी हुन् भनेर बुझ्न 
मद्र गनने व्रावहराररक गभरक्वयध। उहाँहरूले घमराइलो ठराउँमरा िईु थमकोभमटरहरू सराथमरा रराख्नुपछ्त। 
थमकोभमटरहरू मध्य ेएउटरा थमकोभमटर बन् सससराको भाँडो भभत्र रराख्न ुपछ्त। क्वध्यराथथीहरूल ेिईु थमदाभमटरमरा 
िेिराइएको ररापक्रम रेकड्त गछ्तन्। थमदामरीटरहरू २० भमनेटको लराक्ग छोड्नुपछ्त। क्वध्यराथथीहरूले २० 
भमनेटपसछ थमकोभमटरमरा ररापक्रम रेकड्त गछ्तन् र ररापक्रमको भभन्नरराबरारे छलफल गछ्तन्।

पाँच प्रमखु हरिरिहृ ग्ासहरू:
क्वश्व ररापमरान वृष्धिकरा लराक्ग सबैभन्रा महत्त्वपूण्त ग्रासहरू क्नम्न छन्:

दईुवटा थममोममटिहरू  एउटा गिलास जाि  जाि ढाक्न ढक्कन

• काब्तनडाइअक्ाइड
• ममथने
• नाइट्रस अक्ाइड
• फ्ोरिनटेेड ग्ासहरू
• हाइड्र ोफ्ोिोकाब्तन (HFCs),

• पिफ्मोिोकाब्तन (PFCs),
• सल्फि हके्ाफ्ोिाइड (SF6), ि
• नाइट्र ोजन हट्रफ्ोिाइड (NF3)
• पानीको वाफ

हरामरीले वरायु प्िू् ण र हरररगृह ग्रासहरू बरारे जराक्नसकेकरा छौं|  अब हरामरी भूभम प्िू् णको बरारेमरा 
पक्न जरानौं। 

हरामरी ् ुरुमरा प्राष्टिकको इभरहरास,त्यसपसछ प्राम्टिकको हराक्नकरारक प्कृभर र अन्त्यमरा न्यूनरीकरण, 
पुन:प्योग, र पुन: चक्रण (reduce- reuse-recycle) को बरारेमरा ससक्न जाँिैछौं।
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प्ास्टिक को इकतिास

मु् रूपले मदहलराहरूको लराक्ग बनराइएको नराइलन 
रुरुन्तै लोकक्प्य भयो क्कनक्क यो रे्म भन्रा सस्ो 
यथयो । अदहल ेयो िाँर मराझ्न ेबरुु्, गलैंचरा, र क्गररारको 
ररार जस्रा धेरै वस्ुहरूमरा पराइन्।

PET (polyethylene terephthalate) बोरलहरू 
प्राम्टिककरा करारण उत्न्न फोहोरको समस्रालराई 
सुलझराउन आक्वष्रार गररएको यथयो क्कनक्क यो 
ययनरीहरू पुन: प्योगमरा ल्राउन सक्ने गरी दडजराइन 
गररएकरा यथए ।

सन् १९८० को ि्कमरा अटि्र लेलयराले आफनो पदहलो 
प्राम्टिकयुति  पोललमर     बैंक नोट सराव्तजक्नक गयको 
। यरी नोट अयधक दटकराऊ, परानरीले नभभज्े र करागजरी 
नोटहरू भन्रा ४-५ गुनरा लरामो समयसम् दटक्न े
भक्नएको यथयो । 

सन् २००० को ि्कको 
अन्त्यभरर नेपरालले पक्न 
१० रुपैयाँकरा पोललमर नोट 
प्चलनमरा ल्राएको यथयो ।

प्ास्टिकको प्रािस्भिक प्रयोि 

प्राम्टिकको प्रारस्म्भक प्योग ३५०० व ््त पदहले 
भएको यथयो । मके्क्कोमरा ओलम्स रबरको बल 
बनराउनको लराक्ग रूिको गमको रूपमरा प्योगमरा 
ल्राइएको यथयो । 

पहहलो कृगरिम प्ास्टिक कहाँ 
बाट आयो?

जोन वेसे् हयरार (John Wesley Hyatt) 
ले क्वश्वमै पदहलो ससथंेदटक प्राम्टिक - 
सेलुल्राइड - आक्वष्रार गरेकरा थए । 

20001980

1973

1938
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अभ्ास
प्ास्टिकको वर्तमान उपयोि 

हरामरील ेहरेक दिन गनने प्राम्टिकको प्योगलराई हेरौं। रपराईं उठेिेखि सतु् जरानभुन्रा अगरादडसम् प्योग 
गनने प्राम्टिकको बरारेमरा ध्यरानपूव्तक सोच्ुहोस्  र ररी सबैलराई रल सूचरीकृर गनु्तहोस्  |

प्राम्टिक सरामरान आइटम को उपयोग

केहरी वसु्हरू पनु: प्योग वरा पनु: चक्रण (recycle) गन्त सक्कन्। हरेक सरामरानमरा एउटरा गुण लकेुको 
हुन्। रपराईंल ेयरी गणु ् रुूम ैिेख्न सक्नहुुन्न, रर जब रपराईं यसलराई भटे्राउनहुुन्, त्यसलराई मलू्वरान 
पराउनहुुन् । मरायथकरा कभर वस्हुरू वरास्वमरा मलू्वरान छन्? यरी मध्य ेधरैे वस्हुरूलराई पनु: चक्रण 
गन्त वरा ऊजदाको लराक्ग प्योग गन्त सक्कन्। के यरी वस्हुरू मध्य ेकुन ैफ्ाँक्न वरा पनु: चक्रण गनु्तभन्रा 
पदहले फेरर प्योग गन्त सक्कन्? त्यहाँ मरायथ दिइएकरा वस्ुहरूको पुन: उपयोग गन्त सक्कन् ? 

सोचु्होस्
 सबै प्राम्टिक सरावधरानरीपूव्तक प्योग गन्तको लराक्ग बनराइएको 
यथयो, त्यसैले प्राम्टिक प्िू् ण समस्रा हो, प्राम्टिक होइन |
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कुल फोहोरमध्ये ४०% फोहोर पुन: चक्रण गररिैँन । यस्ो फोहोरले प्राकृभरक वरासस्रान, र 
वन्यजन्तुमरायथ असर पुयदाउनुकरा सराथै समुिरायमरा प्िू् ण फैल्राउँछ । 

प्ास्टिक ककन िाननकारक छ ?

तपाईंलाई थाहा  छ ?

नेपरालमरा पन्री 
अवलोकनकरदाहरू (Bird 

watchers) ले आकरा्मरा घुम्न े
चरराहरूको सं्राको आधरारमरा 

प्िू् ण अभर उच्च भएको 
अनुमरान गरेकरा छन् ।

जब फोहोर फरालने ठराउँहरू (landfill sites) हरू 
भररिैं जरान्न्, उनरीहरूको वरपरको पराररस्स्भरकी 
(ecosystem) प्णरालरी क्बस्रारै क्बग्न् । 
क्व्रातिरराकरा करारण कीरराहरू र अन्य सरानरा 
जनरावरहरू मन्त थरालछन् । ल्रान्डक्फल सराइटको यो 
अवस्राबराट चरील र क्गधि जस्रा चरराहरू लोभभन्न्, 
रर केहरी समयपसछ यरी चरराहरू पक्न यरा र मछ्तन् यरा 
नयाँ सन्तरान जन्राउन असमथ्त हुन्न ्। र, चरराको वं्  
नै नरा् हुन थरालछ ।  
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सही वा िलर लेख्ुहोस्

१.सबै प्ास्टिक पनु: चक्रण गननु सनकन्छ।  

२. प्ास्टिक मानव ननरममित पदाथनुबाट बनाइन्छ।

३.  तरकारीमा प्ास्टिकको खोल लगाउनु वातावरणका लानग 
घातक हुन्छ ।

४. सन् २०५० सम्ममा समुन्द्रमा माछाभन्ा प्ास्टिक बढी हुनेछ ।

५. प्ास्टिक अन्ततः गलेर जान्छ र माटोमा नवललन हुन्छ।

अभ्ास
Answers
१. केहरी प्राम्टिकहरू यरा र धेरै महँगो वरा पुन: प्योग गन्त असम्भव छन्
२. प्राम्टिक प्राकृभरक पिराथ्तबराट बनराइन्।
३.  नरम ररकरारीहरूमरा प्राम्टिकको आवरणल ेिरानराको फोहोरलराई िरराब 

हुनबराट रोक्न मद्र गि्तछ।
४. हरामरी डरलराग्ो िरमरा प्राष्टिक समुन्द्रमरा फ्ाँक्करहेकरा छौं।
५.  यो केहरी व््तमरा सरानरा टुक्रराहरूमरा टुक्क्रन्। यद्क्प, यसलराई पूण्त रूपमरा 

क्वघटन गन्त 400-500 व््त लरागछ।

सही िलर 
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फोहोिको अवस्ा पहहचान 

हरामरी १ हप्रामरा कभर फोहोर उत्रािन गछछौं ? रलको एउटरा अभ्रास हेरौं । जवराफहरू िेिेर रपराईं 
आफैं लराई अचम् लराग्न सक्छ ! फोहोरको स्स्भर पदहचरान, सम्भराक्वर अवसर र फोहोरको बनरावटकरा 
बरारेमरा क्वस्रृ अध्ययन जरूरी हुन् । रपराईंल ेएक क्वन्बुराट प्रारम्भ गरेर क्नश्श्चर समयको अन्तररालमरा 
िेखिने फरक पदहल्राएर प्गभर मरापन गन्त सक्नुहुन्।

रपराईंको घरकरा सिस्हरूको सं्रा रपराईंले यो हप्रा कभर प्राम्टिक  
झोलरा क्कनु्नभयो?

रपराईंको पररवरारकरा सिस्ले यस हप्रा 
कभर प्राम्टिककरा बोटलहरु क्कने?

यो हप्रा प्राम्टिक प्राकेटमरा कभर 
वस्ुहरु आए?

यो हप्रा डटिक्बन कभर भररयो? यो हप्रा फोहोर संकलन गनने गराडरी कभर 
पटक आयो?

रपराईं/रपराईंको पररवरार एक हप्रामरा 
प्राम्टिकको मरात्ररामरा कयतिको 
आश्चय्तचक्कर हुनुहुन्? (0-10)

के रपराईं अबिेखि प्राम्टिकजन्य फोहोर 
कम गन्त इचु्क हुनुहुन्?

जलवायु आपतकालरीन

 क्व्े्ज्ञहरू भन्न् क्क सन् २०५० सम्मरा 
समुद्मरा मराछराभन्रा धेरै प्राम्टिक हुन सक्छ, 
वरा सरायि प्राम्टिक मरात्र बाँकी हुन सक्छ।



िामी प्ास्टिकको अनावश्यक 
प्रयोगलाई कसरी घटाउन सकछौं?

एकपल्ट मरात्र उपयोग हुन ेप्राम्टिकको उपयोग घटराउन ुपदहलो क्वकल्प हो भन ेिोस्ो क्वकल्प पनुः 
प्योगलराई बढरावरा दिनु हो । रपराईं र रपराईंकरा सराथरीहरू प्राम्टिकजन्य फोहोर कम गन्तकरा लराक्ग 
ठूलो योगिरान गन्त सक्नुहुन्।

तपाईं एक युवा जलवायु योद्ाको रूपमा के गननु सक्ुहुन्छ ?

•  पत्रु िरानरा (Junk Food) क्कन्न कम गनु्तहोस् । 
यसबराट प्राम्टिकको उपयोगलराई कम गन्त मद्र 
पुग्छ ।

तपाईंलाई थाहा  छ ?

प्राम्टिक कन्नेरहरूमरा धेरै उत्रािनहरू 80% परानरी छन्।  
यदि कम्नरीहरूले सुक्रा उत्रािनहरू बेच्न् भने, िवुै उत्रािनहरू र प्राम्टिक 

कन्नेरहरू लरामो समयसम् दटक्छन् जसले प्राम्टिक प्िू् ण कम गननेछ।
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•  क्कररानरा पसलमरा सरामरान वरा ररकरारी क्कन्न 
जाँिरा आफनै झोलरा बोक्नुहोस्

•  सधैं सुक्नश्श्चर गनु्तहोस् क्क प्राम्टिकको 
उपयोग ठीक रररकराले भइरहेको छ ।

•  प्राम्टिकको भाँडरामरा आउने रसरायनयुति 
क्रीनर, स्पे, स्राम्ू आदिको प्योग कम  
गनु्तहोस् । ययनरीहरू मध्ये धेरै र घरमरा आफैं  
बनराउन् सक्कन्। 
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उपभोग / खपत

नमस्े जलवायु योद्ाहरु,

यस अध्ायमा, हामी जजम्मवेार 
उपभोग / खपतको महत्वको 
बारेमा कुरा गछछौं।

धेरै खेलौनाहरु, धेरै कपडाहरु, 
आदद के हामीलाई यो सबै 
चादहन्छ त? 

के हामी नयाँ चीजहरु खररद नगरी 
हामीसँग भएकै समानलाई प्रयोग 
गननु सकै्नौ र?

सजम्ेवरार उपभोग / िपर यरी ररीन क्व्यहरुमरा  आधराररर छ।   

न्यूनरीकरण पुन: प्योग पुन: चक्रण

सजम्ेवरार उपभोगको मरलब हराम्ो वरास्क्वक आवश्यकरराको आधरारमरा उत्रािनहरूको उपयोग 
गनु्त हो। कदहलेकरादह,ँ हरामरी वरास्वमरा चरादहनेभन्रा धेरै सरामग्रीको उपभोग गछछौं र वराररावरणमरा 
बराधरा पुयदाउँछौं। 

के रपाईंल ेयसको बािेमा 
सनुु्भएको छ?
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यसको अथ्त,  फोहोरको मरात्ररा घटराउन हरामरीले 
िपर घटराउनु पि्तछ । फोहोर व्वस्रापनकरा 
सराथ ैपयदावरणको सरंक्षणकरा लराक्ग यो सबभैन्रा 
प्भरावकरारी र सम्भव क्वकल्प हो।

न्यूनीकरण 

केही उदाहरण हेरौं ह ैत! 

१ बरादहर सरामरान क्कन्न जाँिरा आआफनो झोलरा 
बोक्नुहोस्। यसरी रपराईंले अभरररति 
प्राम्टिक झोलरा प्योग गनु्त पिषैन।  

२  सु्लमरा आफनो परानरीको बोटल 
ल्राउनुहोस्। 

३   कुनैपक्न इलेक्ट्रोक्नक् सरामरानहरू जसै् 
कम्पु्टर, टेललभभजन प्योग गरेपसछ  
बन् गनु्तहोस्।  

एउटरा उिराहरण रल लेख्नुहोस् ।

के रपराईं अझै पक्न अस्पटि हुनुहुन् क्क हरामरी यो कसरी गन्त सक्छौं?
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अभ्ास
नेपरालमरा प्भर दिन  ..................................... क्कलो फोहोर उत्रािन हुन्।

यो फोहोरको ..................................................% कराठमराडौं महरानगरपराललमरा 
उत्रादिर हुन्।

रसथ्त,  .................................................................फोहोरको क्कलोग्राम कराठमराडौं 
महरानगरीय ् हरमरा उत्रािन हुन्।

यो फोहोरको ..................................................% जलराइन् वरा ल्राण्डक्फल 
सराइटमरा  फ्ाँक्कन्।

सट्ा…

प्भर दिन, एउटरा सुँगुरल े........................................ क्कलोग्राम फोहोर िरान्। 

प्भर दिन, ४२,००० सुँगुरले ................................. क्कलोग्राम फोहोर िरान्न्।

साथीहरु, रपाईंले  यो 
िमरगवधिबाट के ससक्न ुभयो?

यो मरात्ररामरा िरानरा वरा ररकरारी (जैक्वक 
फोहोर) फरालनु वरा जलराउनुको सट्रा, 
यदि हरामरीले यसलराई यरी सुँगुरहरूलराई 
िुवराउन प्योग गयछौं भने, हरामरीले 
धेरै मरात्ररामरा ल्रान्डक्फलको लराक्ग 
आवश्यक पनने ठराउँ, वरायु प्िू् ण र 
वरायमुण्डलमरा धरैे हराक्नकरारक हरररगहृ 
ग्रासहरू घटराउन सक्छौं। 

फोहोर व्वस्रापन एकिमै महत्त्वपूण्त 
कराम हो, यसलराई सहरी कोणबराट 
सोच्ुपछ्त ।

Hey warriors, Is this too 
much information?

ठीक छ, मसिँ एक समािान छ, केही िमाइलो ििौं! 
यसलाई अझ ैस्पष्टसिँ बझु्न एउटा अभ्ास ििौं!
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पुन: प्रयोग (Reuse)

अभ्ास
वररपरर हेनु्तहोस्, के रपराईं फोहोर फ्ाँकै् हुनुहुन्? सोच्ुहोस् - के यो नचरादहने सरामरानबराट केहरी 
बनराउन सक्कन् ? 

उदाहिण : मसँग एउटरा प्राम्टिकको बोरल यथयो जसलराई मैले बरीचबराट कराटें र एउटरा क्बरुवरा 
रोक्पदिएँ। यसलराई अझ आक््तक बनराउन मैले बोरलमरा रङ लगराइदिएँ ।

पनु: प्योग भनकेो समरानलराई एक पटक भन्रा बढरी 
प्योग गनु्त हो । हरामरी फोहोर सरामग्री पुन: उपयोग 
गरेर रोचक सरामरानहरु बनराउन सक्छौं।

सोचाइमा नवीनता 
ल्ाउन कोशीस गरौं!



यदद तपाईं कम गननु वा उत्पन्न 
गररएको फोहोर पुन: उपयोग 
गननु सक्हुुन्न, तब हामीसगँ अकको 
नवकल्प छ - RECYCLE 

पनु: चक्रणमा वतिहुरूलाई कच्ा वतिमुा रूपान्तिण िरिन्छ 
ि त्सबाट नयाँ सामानहरू बनाइन्छ |

यसले पृथ्रीबराट नयाँ कच्चरा सरामग्री िोहन 
गनु्तपनने आवश्यकररालराई पक्न रोक्छ। 
सबैभन्रा महत्त्वपूण्त कुररा,  पुन: चक्रणले 
हरररगृह ग्रास उत्सज्तन, वरायु प्िू् क उत्सज्तन 
र परानरी प्िू् णको मरात्ररा घटराउँछ। रपराईं िकू््र 
प्कृभरबराट बच् सकु्नहुन् र रपराईंकरा लराक्ग र 
आउँिो पुस्राकरा लराक्ग एक सुरलक्षर वराररावरण 
बनराउन मद्र गन्त सक्नुहुन्।

पृथ्रीको दहरको लराक्ग रपराईं आफैं लराई ररीनवटरा प्श्नहरू सोध्न सक्नुहुन्:

• के मलराई साँच्चै त्यो चरादहन्? न्यूनरीकरण - Reduce

• के म वरा अरू कसैले यसलराई फरक रररकराले प्योग गन्त सक्छ? पुन: प्योग - Reuse

• के यरी सरामग्रीहरूबराट नयाँ सरामग्री बनराउन सक्कन्? पुन: चक्रण - Recycle

पुन: चरिण (RECYCLE) 
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अभ्ास
फोहोर सामग्रीलाई कसरी छुट्ाउने ? 

यो क्नम्न गभरक्वयधमरा, सब ैिस वसु्हरूबराट सहरी डटिक्बन वगथीकरणमरा ररीर कोनु्तहोस।् प्िरान गररएकरा 
चरार वगथीकरणहरू हुन्: प्राम्टिक, करागज, जैक्वक र अन्य। प्राम्टिक र करागज एकिम सरल छन्। 
जैक्वक फोहोर भनेको कुनै पक्न फोहोर हो जुन कुदहने र क्वघटन हुन्।

यस गभरक्वयधबराट , 
हरामरीले अब फोहोर 
छु ट् रा उ ने  र र र क रा 
ससकेकरा छौं। जैक्वक 
फोहोर र करागज फोहोर 
अपघटन योग् छन्।रर 
प्राष्टिककरा बोरल र 
अन्य फोहोरलराई पुन: 
प्योग गन्त आवश्यक छ।
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जलवाय ु योद्ाहरू!

हरामरी हराम्ो यरात्रराको अन्त्यमरा आइपगुकेरा छौं। मलराई आ्रा छ क्क 
रपराईंहरूलराई जलवरायु पररवर्तन र हराम्रा दहमनिरीहरूमरा यसको 
प्भराव, हरररगहृ ग्रासहरू र भरनको प्भराव, प्राम्टिकको इभरहरास 
र यसको नकराररात्मक प्भराव र अन्त्यमरा न्यूनरीकरण (reduce), 
पुन: प्योग (reuse), पुन: चक्रण (Recycle) करा बरारेमरा ससक्न 
रमराइलो लराग्ो होलरा। यदि यो पुस्कले रपराईंलराई जलवरायु 
पररवर्तनको बरारेमरा सजज्ञरासु बनराएको छ भने, हरामरी रपराईंलराई 
नपेरालमरा जलवराय ुपररवर्तन र यसको प्भराव बरारे पढ्न, छलफल 
र लेख्न जरारी रराख्न प्ोत्सरादहर गि्तछौं। 

तपाईंलाई थाहा  छ , कोप२६ (COP26) भनकेो के हो ?

क्वगर कररब ३ ि्किेखि संयुति रराटि्रसङ्घले क्वश्वभररकरा कररब सबै िे्हरूलराई 
क्वश्वव्रापरी जलवरायु ल्िर सम्ेलनकरा लराक्ग एकै ठराउँमरा ल्राउने गरेको छ जसलराई 

Conference of Parties (COP) अथदार् पक्षहरूको सम्ेलन भने्न गररन्। 

कोप२६ र वराररावरणरीय दिगोपनकरा लराक्ग नेपरालको प्भरवधिररा

नोभेम्र ९ मरा, कोप२६ को दहमरालसँग सम्न्न्र सत्रमरा वन रथरा वराररावरण मन्त्ररी  
श्री ररामसहराय यरािवले नेपरालले सन् २०२२ िेखि २०४५ सम् कराब्तन उत्सज्तन ्ून्य (नेट 

सजरो) करायम रराख्ने र त्यसपसछ कराब्तन उत्सज्तनलराई ऋणरात्मक बनराउने अथदार् कराब्तन 
उत्सज्तन घटराउने प्भरवधिररा घो्णरा गनु्तभयो जुन क्वश्वकै लराक्ग उिराहरणरीय छ। 

त्यसैगरी कराठमराडौँको वेलरायररी िरूरावरास र अन्तरदाष्टि्रय एकीकृर पव्तररीय क्वकरास 
केन्द्र (इससमोड) ले संयुति रूपमरा कोप२६ मरा आयोजनरा गरेको कराय्तक्रममरा नेपरालले 

वन क्वनरा् रोक्ने र सन् २०३० सम्मरा िे्मरा वनजङ्गलले ढराकेको क्षेत्रफल कुल 
क्षेत्रफलको ४५ प्भर्र पुयदाउने रथरा संवेिन्रील जनसं्रालराई संरक्षण गनने पक्न 

प्भरवधिररा व्ति गरेको यथयो।  
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अन्त्यमरा, हरामरी वैकल्ल्पक क्नबन् लेिन प्भरयोक्गरराको घो्णरा गिषै यो पुस्क समराप् गन्त चराहन्ौं। 
क्नबन्को क्व्य क्नम्नरानुसरार छ:

यो पसु्स्करा पढपेसछ नपेरालमरा जलवरायु पररवर्तनको बरारेमरा रपराईंको बझुराइमरा कस्ो पररवर्तन आएको 
छ ? रपराईं हराम्ो िे् र हराम्ो ग्हलराई जलवराय ुपररवर्तनबराट जोगराउन के गन्त सक्नुहुन् जस्ो लरागछ? 
(400 ् ब्दहरू)
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Glossary (शब्ावली)

Atmosphere वरायुमण्डल

Biodegradable 
Waste जैक्वक फोहोर

Climate जलवरायु

Communities  समुिराय

Deforestation वन क्वनरा्

Disaster प्कोप

Drought िडेरी

Ecology पराररस्स्भरकी

Emergency  आपरकरालरीन

Endangered लोपोन्ुि

Environmental 
Degradation  वराररावरणरीय ह्रास

Evaporation  वराष्परीकरण

Flood and 
landslides  बराढरी पदहरो

Fossils जरीवराश्म

Glacier दहमनिरी

Global Warming भूमण्डलरीय  
ररापक्रम वृष्धि

Greenhouse  हरररगृह

Greenhouse 
Effect हरररगृह प्भराव

Greenhouse Gas 
(GHGs)

हरररगृह ग्रास 
(GHGs)

Habitat 
destruction वरासस्रान क्वनरा्

Landfill
ल्रान्डक्फल, फोहोर 
फरालनकरा लराक्ग 
रोक्कएको स्रान

Ocean महरासरागर

Reduce न्यूनरीकरण

Recycle फेरर प्योगमरा ल्राउनु, 
पुन: चक्रण

Resilience  उत्रान्रीलररा

Reuse पुन: प्योग

Snow Leopard दहउँ यचरुवरा

Stakeholders सरोकरारवरालराहरू

Steam /Vapor वराष्प

Storm आँधरीबेहरी

Summer Season ग्रीष्म ऋरु

Sustainability दिगोपन

Vulnerability जोखिम, सङ्टरासन्नररा, 
संवेिन्रीलररा

Weather मौसम
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