
जलवायु प�रवत�नले पृ�वीको ताप�म र मौसममा �ने
द�घ�कालीन प�रवत�नलाई जनाउँछ। बढ्दो ताप�मले
मौसम, ज�मन, जल�ोत, जनावर र मा�नसलाई समेत
असर गछ�।

प�छ�लो शता�द�मा �त �पमा बढ्दै गएको मानव
ग�त�व�ध �व��ापी जलवायु प�रवत�नको �ाथ�मक
कारक भएको छ।

जलवायु प�रवत�न �न��याउने मु�य मानव ग�त�व�धह�
�न�न छन्:

यो समय जलवायु प�रवत�न अनुकूल काम गन� बेला हो ।
जलवायु प�रवत�न 

जलवायु प�रवत�न भनेको के हो?

वन �वनाश �या��फलह�मा
ठूलो मा�ामा
फोहोर पठाउने

ऊजा� उ�पादन गन�
कोइला, तेल र
�यास ज�ता
जीवा�म इ�नह�
जलाउने

हा�ा सहरह� न�जकका ज�लह�मा डढेलो ला�ने
�म बढ्दै गएको छ। डढेलोले ज�लका वन��त,
व�यज�तु, मानव जीवन र घरह�लाई ��त पुर्याउँछ, र
वायु र जल ��षण �न��याउँछ। डढेलोले �व�त भएको
वनलाई पुरानै अव�ामा फका�उन सय� वष� ला�छ।
तातो, सु�खा अव�ा र बार�बार खडेरीले खा�
असुर�ा �सज�ना गन� स�छ र हा�ा खा�
उ�पादनह�को मू�य बढ्न स�छ।
जलवायु प�रवत�नले मानव �वा�यलाई प�न असर
गछ�। �वशेष गरी �बरामी र वृ� ���ह� उ�
गम�बाट नरा�री �भा�वत �न स�छन् र यसले घातक
अव�ा �न��याउन स�छ।

हामीले जलवायु प�रवत�नको बारेमा
�कन �याल गनु�पछ�?

अ��े�लयामा खडेरी, डढेलो र
बाढ� ज�ता चरम मौसमी 
 �कोपह� बार�बार भइरहेको छ।

जलवायु प�रवत�नले �याउने यी असरह� प�कै प�न रा�ो होइन। तर, उपयु� सरकारी नी�त र ��तब� �वसायह� र
���ह�को सामू�हक �यासले हामी पृ�वीलाई हा�ा भावी पु�ताका ला�ग गुण�तरीय जीवनयापन गन� उपयु� बनाउन स�छ�।

हामी कसरी हा�ो ग�त�व�धह�लाई जलवायु प�रवत�न अनुकूल बनाउन स�छ�?

हामीले बु�नुपछ�  �क पृ�वीको
�ोत संसाधन सी�मत छ।

साना�तना प�रवत�नह� गरेर
हामीले हा�ा दै�नक
ग�त�व�धह�लाई जलवायु
प�रवत�न अनुकूल बनाउन
स�छ� र पृ�वी�हको जलवायु
जोगाउन प�न म�त गन�
स�छ�।

हामीले स�व भएस�म दै�नक
उपभो�य व�तुह�को उपभोग
घटाउनुपछ�। ।



तपा� के गन� स�नु��छ ?

व�तुह�को उपभोग कम गन�, पुन:�योग  गन� र
�रसाइकल गन� स�नु��छ। 

स�व भएमा �ह�ड्नुहोस्, साइकल चलाउनुहोस् वा साव�ज�नक यातायात �योग गनु�होस्। कारको �योग कम
गनु�होस्।

हरेक पटक �कनमेल गदा� �ला��ककोझोला �क�ुको स�ा �कनमेल गन� जाँदा घरमा भएका पुन: �योग गन� �म�ने
झोलाह� साथमा लैजानुहोस्।

एकपटक मा� �योग गन� स�कने �ला��टकको �योग कम गनु�होस्। कागज, बाँस, धातु वा काठबाट बनेका
व�तुह� �योग गनु�होस् जसलाई पुन: �योग गन� स�क�छ ज�तै कागजबाट बनेको �लेटह� र धातुबाट बनेको
��ह�।

�ड�ोजेबल �ला��कको पानीका बोतलह� न�क�ुहोस्।यसको स�ा �र�फल गन� �म�ने  बोतल �क�ुहोस् जुन
पुन: भन� र पुन: �योग गन� स�क�छ।

आ�नो कफ� र �चयाको ला�ग �कप-कप (फे�र �योग गन� स�कने कफ� कप) �क�ुहोस्।

तपा�ले के�ह चीजह� �क�ु अ�घ आफैलाई सो�नुहोस्, "के मलाई साँ�ै यसकोआव�यकता छ?", "के यो
�ट�छ?" र "यो भाँ�चयो वा �ब��यो भने मम�त गन� स�क�छ?"

तपाईलाई नचा�हने व�तुह� �बनमा फा�नुको स�ा, यसलाई परोपकारी वा सेके� �ा� पसलमा दान गन�
स�नु��छ अथवा तपा�को साथी वा प�रवारको सद�यलाई यी व�तुह� आव�यक �न स�छ।

तपाईसँग भएका भाँ�चएका, �ब��एको वा तपा�ले �योग नगन� धेरैजसो घरायसी चीजह� �रसाइकल गन�
स�क�छ। तपा�ले �त चीजह�ह�लाई आ�नो घर न�जकैको सङ्कलन के��मा �रसाइकल गन� �दन स�नु��छ।



घरेलु सामानह� जुन �रसाइकल गन�
स�क�छ

कसले तपाइकँो �ानीय �े�मा �रसाइकल
व�तु संकलन गन� स�छ?

तलका वेबसाइटह�बाट तपा�ले न�जकैको
�प अफ से�टर फेला पान� स�नु��छ।

नरम �ला��टक, ज�तै �ला��टकको झोला र
खाना को �ला��टक �याके�जङ

को�स (Coles) वा वूलवथ� (Woolworths)

�टोरह�

क�युटर र टे�ल�भजनह� �ानीय काउ��सल TechCollect, eCycle Solutions

मोबाइल फोन
�ानीय मोबाइल फोन �टोर
अ�फसवक�  �टोर
�ानीय काउ��सल  र पु�तकालयह�

MobileMuster

���टर को खाली कारतूस (का���ज)

अ�फसवक�  (Officeworks) �टोर र केही
अ��े�लया पो�ट, का���ज व��, हाव� नम�न, द गुड
गाइज, जेबी हाई-फाई �टोर

Printer Cartridge Recycling - Planet Ark

�या��ह� र �या��स�हतका इले��ो�न�सह�
ज�तै इले��ो�नक खेलौनाह�

ए�ी (Aldi) �टोर  र �ानीय इले��ो�नक
�टोरह�

Battery Recycling - Planet Ark 

तपा� के गन� स�नु��छ ?

पानी बचत गन�
स�नु��छ ।

दाँत मा�दा वा भाँडा धँुदा धारा ब�द रा�नुहोस्।
तपा�को घरमा धाराह� चु�हएको छ भने मम�त
गनु�होस्।
तपा�को घरमा कम पानी खपत गन� धाराह� र शावर
हेडह� जडान गनु�होस्।
छोटो (5 �मनेटको) �नान �लनुहोस्। 

कम पानी खपत गन� उपकरण �क�ुहोस्।
भाँडा धुने मे�सनमा भाँडा रा�नु अ�घ, बाँक� रहेका
खानेकुरा वा खानाका कणह�लाई पानीमा धुनुको स�ा
फोहोर भाँडाबाट �नकालेर ड�ट�बनमा हा�नुहोस्।
चौर वा बग�चामा तरकारी वा अ�य चीज धोएप�छको
पानी पुन: �योग गनु�होस्।
आ�नो घर वरपर झरेका पातह�लाई पानीले
पखा�नुको स�ा कुचोले सफा गनु�होस्।
आ�नो बग�चामा धेरै पानी नचा�हने �ानीय जातका
�ब�वाह� रो�ुहोस् ।

ऊजा� बचत गन�
स�नु��छ।

कोठाबाट बा�हर �न�कँदा ब�ी �नभाउनुहोस्।
�योगमा नभएको बेला उपकरणह�का पावर �वाइ�ट
ब�द गनु�होस्।
कपडा धुने मे�सन �योग गदा� �चसो धुने च� �योग
गनु�होस्।
गम� र जाडोमा आ�नो घरमा आरामदायी ताप�म
कायम रा�न ढोकाह� र पदा�ह� ब�द रा�नुहोस्।
घरमा पुरानो �लोबह� छ भने कम ऊजा� खपत गन�
�लड (LED) लाइट �लोबह� बद�नुहोस्।
कम ऊजा� खपत गन� उपकरणह� �क�ुहोस्।

https://techcollect.com.au/
https://ecyclesolutions.net.au/drop-off-locations/
https://www.mobilemuster.com.au/recycle-a-mobile/
https://www.recyclingnearyou.com.au/cartridges
https://www.recyclingnearyou.com.au/batteries
https://www.recyclingnearyou.com.au/batteries

