
खडेरी / सुक्खा अवधधको बेला के गनुु पने र के नगनुु पने कुराहरु  

गनुु पने कुराहरु 

 रेधडयो सुनु्नहोस् , धिभी हेनुुहोस् र चेतावनीहरू , अपडेि र धनदेशनहरूका 

लाधग समाचार पत्रहरू पढ्नुहोस्। 

 वर्ाु-पानी संकलनको अभ्यास गनुुहोस्। 

 बरसातको अधघ स्थानीय जल धनकायहरूको ममुत गनुुहोस् र कायाकल्प 

गनुुहोस्। 

 वृद्धि भएको जधमनमुधनको पानीलाई सहायता गनु गधहरो खाडल खनु्नहोस्। 

 जल संरक्षण कायुक्रममा भाग धलनुहोस्। 

 प्रयोग गररएको घरेलु पानी घााँस र बोिधबरुवाहरुमा प्रयोग गनुुहोस्। 

 नुहाउनको लाधग शॉवरको सट्टा बाल्टी प्रयोग गनुुहोस्। 

 सफा गनु र फशु सफा गनुको लाधग बगे्न पानीको सट्टा धभजेको लुगाहरूको 

उपयोग गनुुहोस्। 

 यस्तो शौचालय बनाउनुहोस् जो फ्लधशंगको लाधग कम्ती पानीको आवश्यकता 

परु्। 

 िैंकहरू, नलहरू इत्याधदको चुहावि रोक्न धनयधमत जााँच गनुुहोस्।  

 जधत संभव हुन्र् त्यधत पानीको पुनः प्रयोग गनुुहोस्। 

 जीवनशैलीमा पानी संरक्षण अभ्यासहरू अनुकूलन गनुुहोस्। पानीको प्रयोगमा 

सबै राज्य र स्थानीय प्रधतबंधहरू पालना गनुुहोस् , यधद तपाईंसाँग धनजी कुवा 

र् भने पधन (जधमनमुधनको पानीलाई पधन खडेरीद्वारा प्रभाधवत पारु्)।  

 सबाबुल, सीमरुरुबा, क्यासुररना र नीलधगरी रूखको वनीकरणको प्रोत्साहन  

गनुुहोस्। 

 जैिर ोफा र पोगंोधमया जस्ता बायो धडजेल वृक्षारोपणको प्रोत्सान गनुुहोस्। 

 

 



नगनुु पने कुराहरु 

 पानीलाई कुनै पधन हालतमा बबाुद नगनुुहोस्। 

 रूखहरू र जंगलहरू नकाि्नुहोस्। 

 र्ानामा जम्मा भएको वर्ाु पानीलाई खेर नफाल्नुहोस्, आधद। 

 परम्परागत पानी स्रोतहरू जसै्त पोखरी , एनीकि्स, कुवा, िैंकहरू, आधदसाँग 

गड़बड़ नगनुुहोस्। 

 ब्रश गने, सेभ गने, भााँडा माझे्न, कपडा धुने, आधद गने क्रममा बधगरहेको पानी 

प्रयोग नगनुुहोस्।  

 कुनै पधन घरेलु कामका लाधग ह्यान्डहेल्ड नली प्रयोग नगनुुहोस्। 

 

कृधर्मा खडेरी / सुक्खा अवधधको बेला के गनुु पने र के नगनुु पने 

कुराहरु  

गनुु पने कुराहरु 

 वर्ाु पानी संचयन गनुुहोस्। खेत पोखरीहरू , सामुदाधयक िैंकहरू , 

वािरशेडहरू र पोखरीहरू जसै्त पानी संकलन कायुहरूले जीवन बचाउने 

साधबत हुनु सक्र्। 

 बरसातको अधघ स्थानीय जल धनकायहरूको ममुत गनुुहोस् र जीणोिार 

गनुुहोस्। 

 खडेरी प्रधतरोधी / कम पानी लागे्न बालीका प्रजाधतहरू / धबरुवाहरूको प्रयोग 

गनुुहोस् । 

 मािोको ओस बचाउन खडेरी-सहनशील घााँस, झार, रूखहरू रोपु्नहोस्। 

 धसाँचाइको लाधग द्धरंकलर धवधध / धडर प इररगेशन धवधध प्रयोग गनुुहोस् ; बेलुका 

बेलुका धसाँचाइ गनुुहोस्। 

 पानी संरक्षण उपायहरू धलनुहोस्। 



 उपलब्ध जलस्रोतबाि धसाँचाइ सुधवधाको व्यवस्था गनुुहोस्। 

 खेतहरूबाि झार हिाउनुहोस्। पानीको नोक्सान  बचाउनुलाई ती झारहरू 

ढकनाको रूपमा प्रयोग गनुुहोस्।  मािोको ओस संरक्षण गनु कुदाई  वा 

परस्पर संचालन  धलनुहोस्, झारपात हिाउाँ नुहोस् र मािोको सतह पाप्रो 

तोड्नुहोस्। 

 मानसून धढलो सुरुवात / सुक्खा मौसमको बेला उधचत बालीनाली तरीकाको 

साथ आकद्धिक योजना तैयार गनुुहोस्। 

 र्ोिो अवधधको बालीनाली र तुलनात्मक रूपमा थोरै पानीको आवश्यकता 

पने बालीनाली सुख्खाग्रस्त के्षत्रहरूमा प्रोत्साधहत गनुु आवश्यक र् ; र्ोिो 

अवधधको प्रजाधतहरूका बीज उपलब्धताको व्यवस्था गनुुहोस्। 

 तत्काल धवतरणको लाधग राम्रो गुणस्तरको बीउहरूको भण्डारणको प्रबन्ध 

गनुुहोस्। 

 झारहरूले ढाकु्न , झार धनयन्त्रण , परस्पर संचालन आधद जस्ता धवकल्पहरू 

धकसानहरूले चुनू्न सकु्नहुन्र्। 

 सुबाबुल, सीमारुबा, क्यासुररना र नीलधगरीको साथ वनीकरण प्रोत्साधहत 

गनुुहोस्। 

 गुणस्तरको चारा र गाईवसु्त धशधवरहरूको उपलब्धता सुधनधित गनुुहोस्। 

 चुसे्न धकराको धनयन्त्रणको ख्याल राख्नुहोस् ; इंिीगे्रिेड पेस्ट मैनेजमेंि 

(आईपीएम) का साथ कीराहरू र कीड़ा प्रकोपहरूलाई धनयन्त्रण / कम 

गनुुहोस्। 

 कृर्कहरूलाई ऋण र् वा रै्न को पवाुह नगरी बाली बीमा गनु प्रोत्साधहत 

गनुुहोस्। 

 सुख्खा अवधधको क्रममा नाइिर ोजन मलहरू  र सूक्ष्म पोर्कतत्वहरूको  

फोधलयर रेले खडेरीको द्धस्थधतमा बालीको सहनशीलतालाई सुरक्षा र सुधार 

गदुर्। 

 कपास जस्ता धवसृ्तत पंद्धि बालीको फसलमा द्धिप पंद्धि धसंचाई 

अपनाउनुहोस्। 



 मािोबाि नमीको वाष्पोत्सजुन हाधन  कम गनुको लाधग बोिको जनसंख्यालाई 

कम गनुुहोस्। 

 जहााँ पधन आवश्यक हुन्र्  त्यहााँ कैओधलन (6%) , साइकोसेल (0.03%) , 

फेधनल मरकू्यररक एधसड (पीएमए) रे गनुुहोस्। 

 मलको मात्रा कम गनु सधकन्र् वा यसको प्रयोगमा धढलाइ गनु सधकन्र्। 

 पानी र मािोको माधथल्लो नुकसानलाई रोक्नको लाधग  प्रचलन अभ्यासहरू  

जस्तो की  खेत समतलन, बांधने , खाडल खनू्न, गरा बनाउनु  अधन गोड़मेल 

जोते्न अपनॉउनुहोस्। 

नगनुु पने कुराहरु 

 यस्तो बीउ / बालीनालीको उपयोग नगनुुहोस्  जसलाई ज्यादा पानीको 

आवश्यकता हुन्र्; धबहानको समयमा बालीनालीको धसंचाई नगनुुहोस्। 
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