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प्लाष्टिक झोला के हो ? 
प्राष्टिक झोरा ऩेट्रोलरमभ कच्चा ऩदाथथफाि फनेको हुन्छ  । साभान्मतमा् प्राष्टिक झोराहरु इथाइलरनराई 
ऩोलरभयाइजेसन गयेय फनाइन्छ साथै , प्राष्टिक झोरा फनाउॉ दा ऩोलरभयका अरावा पऩग्भेन्िरगामत पवलबष्न्न  
ककलसभका यसामनहरु सभेत प्रमोग गरयन्छ , जुन भानवस्वास््मको रागग सभेत जोखिभऩूणथ हुन सक्छन ्  । मसयी 
फनेका प्राष्टिकका झोराहरु वषौं वषथसम्भ ऩनन नकुहहने तथा प्रकाश, ताऩ य अन्म यासामननक ऩदाथथफाि सभेत नटि 
नहुने िारका हुन्छन । 
 

प्लाष्टिक झोला नियन्त्रण ककि ?  
प्राष्टिक झोराहरु िुरा रुऩभा फाल्दा डाइअष्क्सन , फ्मुयान जस्ता क्मान्सय रगाउन सक्ने अत्मन्तै हानीकायक 
यसामनहरु उत्सजथन हुन्छन ् य मसयी फाल्दा ननस्कने अन्म ग्माॉसहरुरे स्वास प्रस्वास सम्फन्धी योगहरु रगाउन 
सक्छन ्। अव्मवष्स्थत रुऩभा फ्माॉककएका प्राष्टिक झोराहरु सानो सानो िुक्राभा िुकक्रए ऩनन कहहल्मै ऩूणथ रुऩभा 
नटि हुदैनन ्मसयी िुकक्रएको प्राष्टिकरे पवरुवाको जयाको वरयऩरयको बाग ओगट्छ, जसरे गदाथ पवरुवारे आवश्मक 
भात्राभा ऩोषक तत्व लरन ऩाउॉ दैन साथै सूमथको ककयणराई जभीनभा यहेको नछद्रफाि लबत्र जानफाि सभेत योक्दछ बने 
प्राष्टिक झोरारे भािोभा यहेको उऩमोगी ब्माक्िेरयमाराई नटि गने हुनारे उत्ऩादकत्वभा कभी आउॉछ  । प्राष्टिक 
झोराहरु ऩानीका श्रोतहरुभा लभलसएय ऩानीराई शुद्द गनै नसककने गयी प्रदपूषत फनाउॉ दछन ्  साथै, ऩानीका श्रोतहरु 
प्राष्टिक झोरारे प्रदपूषत गरययहॉदा प्राष्टिक झोरारे ऩानीजन्म योगका ककिाणुहरु पैराउन सभेत सहमोग  
गरययहेको हुन्छ । प्राष्टिक झोरा ऩानीभा नघुल्ने हुॉदा मसरे ढर ननकासभा अवयोध ऩुमाथोोउॉछ, अगधकाॊश सभम ढर 
पुिेय प्रदषूण हुॉदा प्राष्टिक झोरा नै मसको कायक देखिएको छ  । राभो सभमसम्भ नसड्ने तथा नगल्ने कायणरे 
वषौं वषथसम्भ वातावयणभा यही शहयको सौन्दमथभा ह्रास ल्माउनुका साथै ऩमथिन व्मवसामभा सभेत असय ऩुमाथनउॉ दछ। 
प्राष्टिक झोराभा यािीएको पोहय िाॉदा घयऩारुवा जनावय (जस्तै गाई, बैसी) को भतृ्मु सभेत हुन सक्छ ।   
 
त्यसैले  
प्राष्टिक झोराको फेचबफिन तथा प्रमोग छोडये जुि तथा कऩडाको झोरा य कागजको थुॊगा फेचबफिन तथा प्रमोग 
गयौं । फजायभा ककनभेर गनथ जाॉदा घयफािै जुि तथा कऩडाको झोरा फोक्ने फनन गयौं ।  फजायफाि अनावश्मक रुऩभा 
प्राष्टिक झोरा फोकेय घयभा ल्माई पोहय फढाउने काभ नगयौ। प्राष्टिक जन्म पोहोयराई छुट्माएय भात्र डस्िपवनभा 
यािौं ।  
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