
बाढी: के गननु पने र के नगननु पने कन राहरु 

पहहले 

 अफवाहमा ध्यान नहदननहोस्, शान्त रहननहोस्, नडराउननहोस्। 

 आपतकालीन संचारको लाहग तपाईंको मोबाइल फोन चाजु राख्ननहोस् ; 

एसएमएस प्रयोग गननुहोस्। 

 रेहडयो सनन्ननहोस् , हिभी हेननुहोस् , मौसम अपडेिहरूका लाहग समाचार 

पत्रहरू पढ्ननहोस्। 

 गाईवस्तन / पशनहरू उनीहरूको सनरक्षा सनहनहित गनु खनल्ला राख्ननहोस्। 

 सनरक्षा र बाच्ननको लाहग आवश्यक वस्तनहरूको साथ आपतकालीन हकि 

तयार गननुहोस्। 

 तपाईंको कागजातहरू र मूल्यवान चीजहरू वािर-पू्रफ ब्यागहरूमा 

राख्ननहोस्। 

 नहजकका आश्रय / उठेको पक्का घरको सनरहक्षत मागुहरू 

चीनीराख्ननहोस्। 

 सरकारी अहधकारीहरुद्वारा हनदेहशत गरेको खण्डमा तनरुन्त सनरहक्षत 

स्थानहरुमा जाननहोस्। 

 कम्तिमा एक हप्ताको लाहग पयाुप्त तयार भोजन र पानी भण्डार गननुहोस्। 

 आकम्तिक बाढी (फै्लश फ्लड) के्षत्रहरू जसै्त नहरहरू , खोलाहरू, जल 

हनकासी च्यानलहरू बारे सचेत रहननहोस्। 

अवहधमा 

 बाढीको पानीमा प्रवेश नगननुहोस्। यहद तपाईंलाई आवश्यक भएमा , 

उपयनक्त जनत्ता लगाउननहोस्। 

 सीवरेज लाइनहरू , गिरहरू, नालीहरू, ढलपट्टी आहदबाि िाढा 

रहननहोस्। 



 हवद्यनतबाि बाच्न हबजनली खम्बा र खसेको हबजनली लाइनहरुबाि िाढा 

रहननहोस्। 

 दृश्य संकेहरु  (रातो झण्डा वा छेकावार)  को साथ कन नै पहन खनला 

नालीहरू वा मैनहोलको हचहित गननुहोस्। 

 बाढीको पानीमा नहहंड्नहोस् वा गाडी नचलाउननहोस्। याद गननुहोस् , 

चहलरहेको दनई हफि बाढीको पानीले ठन लो कारहरू पहन बगाइहदन्छ। 

 ताजा पकाएको वा सनक्खा खाना खाननहोस्। तपाईंको खाना ढाकेर  

राख्ननहोस्। 

 उमालेको / क्लोरीनयनक्त पानी हपउननहोस्। 

 तपाईंको वररपरर सफा राख्न कीिाणननाशक प्रयोग गननुहोस्। 

पहछ 

 बच्चाहरूलाई बाढीको पानीमा वा नहजक खेल्न अननमहत नहदननहोस्। 

 कन नै हबहिएको हबजनली सामान प्रयोग नगननुहोस्, हतनीहरूलाई जााँच्ननहोस्। 

 यहद हनदेशन गररएको छ भने , मनख्य म्तिचहरू र अनप्लग 

उपकरणहरूको उपयोग बन्द गननुहोस् - यहद हभजेको छ भने हवद्यनत 

उपकरण नछन ननहोस्। 

 िनिेको हबजनलीका पोलहरू र तारहरू , धारदार वस्तनहरू र 

अवशेषहरूदेम्तख सावधान हुननहोस्। 

 यस्तो भोजनको सेवन नगननुहोस् जो बाढीको पानीमा भएको हुन्छ। 

 मलेररया रोकथाम गनु मच्छरदानी प्रयोग गननुहोस्। 

 सपुहरूदेम्तख सावधान रहननहोस् हकनहक बाढी आउाँदा सपुले िोके्न 

सामान्य हुन्छ । 

 यहद पानीको लाइनहरू / सीवेज पाइप क्षहतिस्त  छ भने , शौचालय या 

नलको पानी उपयोग नगननुहोस् । 



 िास्थ्य हवभागद्वारा पानी हपउननको लाहग  सनरहक्षत छ नभनेसम्म नलको 

पानी नहपउननहोस् । 

यहद तपाईंलाई खाली गनु आवश्यक छ भने 

 ओछ्यान र िेबलमा फनीचर उपकरणहरू उठाएर राख्ननहोस्। 

 शौचालयको बाउलमा बालनवाको बोरा राख्ननहोस् र मैला  नालीको पछाहड 

प्रवाह रोक्न सबै नाली प्वालहरू छोप्ननहोस्। 

 हबजली र ग्यास कनेक्शन बन्द गननुहोस्। 

 एक उच्च भूहम / सनरहक्षत आश्रयमा सननुहोस्। 

 आपतकाहलन हकि , प्राथहमक उपचार बक्स , मूल्यवान चीजहरू र 

महत्त्वपूणु कागजातहरू आफ्नन साथ राख्ननहोस्। 

 गहहरो, अज्ञात पानीमा प्रवेश नगननुहोस् ; पानीको गहहराइ जााँच्न एक छडी 

प्रयोग गननुहोस्। 

 घर फकुननहोस् केवल जब अहधकारीहरूले तपाईंलाई त्यसो गनु आिह 

गछुन्। 

 पाररवाररक संचार योजना बनाउननहोस्। 

 हभजेको छ भने सबै कन रा सफा र कीिाणनरहहत गननुहोस्। 

बाढीको समय कृहषमा के गननु पने र के नगननु पने कन राहरु 

गननु पने 

 गोठमा गाईवस्तन  / पशनहरू राख्ननहोस् र उनीहरूको सनरक्षा सनहनहित 

गननुहोस्। 

 जनावरहरूलाई िच्छ हपउने पानी उपलब्ध गननुहोस्। 

 बाढी खतरा भएका के्षत्रहरूमा जलमग्न सहनशील प्रजाहतहरूको 

फसलहरू अपनाउननहोस्। 

 बाढी पहछ खेतबाि अत्यहधक पानी बाहहर हनकाल्ननहोस्। 



 भारी बाढी प्रभाहवत के्षत्रहरूमा , छोिो अवहध उच्च उपज हवहवधता 

(एचवाईभी) चामल प्रजाहतहरूको साथ सामनदाहयक नसुरी बढाउनका 

लाहग उच्च भूहमहरू छनौि गननुहोस्।  बाढीको पानी कम भएपहछ 

हकसानहरूले पहन हबरुवा रोपण गनु सक्छन्। 

 यहद मनख्य खेतमा हबरुवा वा धानको बालीको समू्पणु क्षहत भएमा , 

प्रजाहतहरूको पनरानो हबरुवासाँग हढलो र हभन्न हभन्न समयको हबरुवा 

रोप्ननहोस्, यहद खेतमा धेरै नै क्षहत भएको छ भने। 

 उच्च भूहम अवस्थामा, अरहर र हतल खेतीका लाहग छनौि गनु सहकन्छ। 

 पररपक्व बालीनाली तनरुनै्त भारी वषाुको पूवाुननमान पाउाँदा फसल 

काि्ननहोस् र फसल काहिएको उत्पादनलाई सनरहक्षत ठाउाँमा राख्ननहोस्। 

 आंहशक रूपमा प्रभाहवत के्षत्रहरूमा , धानको खेतबाि अहधक पानी 

हनकाल्ननहोस् र 1/3rd N2 + 50% K2O लाई शीषु डर े हसंगको रूपमा 

प्रयोग गननुहोस् यहद बाली हिलररंग अवस्थामा छ भने।  

 यहद बाढीको कारण बाली हबहिएको छ भने प्रकाश द्वारा सहज प्रभाहवत 

छोिो अवहध प्रकारको साथ धानको प्रत्यक्ष बीज रोप्ननहोस्। 

 यहद बीउहरू बाढीले पखाहलएर गयो भने , बीजको वैकम्तिक व्यवस्था 

गननुहोस्। 

 बाढीको पानी कम भएपहछ बाढीबाि प्रभाहवत बालीमा अहधक N (एन) 

मलखाद लगाउननहोस्। 

नगननु पने 

 खनला मैदानमा कािेको उत्पादन नछोड्ननहोस्। 

 लामो समयसम्म पानी रहन  नहदननहोस्, हकनहक यसले सड्न र रोगहरू 

हनम्त्त्याउाँछ। 

------XXXX------ 


