
गमी लहरको समय के गननु पने र के नगननु पने कन राहरु 

गननु पने 

सबैका लागग आवश्यक छ 

 रेगडयो सनन्ननहोस् ; टेगलगभजन हेननुहोस् ; स्थानीय मौसम समाचारको लागग 

समाचार पत्र पढ्ननहोस् वा मौसम जानकारी सम्बन्धित मोबाइल ऐप 

डाउनलोड गननुहोस्। 

 पयाुप्त पानी गपउँननहोस् - गतर्ाु नभए पगन। गमगी वा मनटन , गकडनी वा 

कलेजो रोग भएका व्यन्धिहरू जो तरल पदाथु प्रगतबन्धित आहारहरूमा 

छन् वा तरल पदाथु प्रगतधारणको समस्या भएकाले तरलको मात्रा बढाउनन 

अगि गचगकत्सकको सल्लाह गलनन पछु। 

 ओआरएस (ओरल ररहाइडर ेशन सलनशन) प्रयोग गननुहोस् , िरमा बनाएको 

पेय जस्तो लस्सी , तोरानी (चामलको पानी) , गनमू्बको पानी , छाछ, नररवल 

पानी, इत्यागद उपयोग गननुहोस्। 

 हल्का, हल्का रंगको, र्नकन लो, सूतीको लनगा लगाउननहोस्। 

 आँर्ाको सनरक्षाको लागग धूपको चश्मा प्रयोग गननुहोस्  अगन तपाईंको 

छालाको सनरक्षाको लागग सनस्क्रीनको प्रयोग गननुहोस्। 

 प्राथगमक उपचारमा प्रगशगक्षत हुननहोस्। 

 वृद्ध, बच्चाहरू, गबरामी वा अगधक वजन भएको ब्यन्धिहरुको  गवशेष 

ध्यान राख्ननहोस् गकनगक उनीहरू अत्यगधक तातोको गशकार हुने 

सम्भावना बढी हुन्छ। 

रोजगारदाता र कामदार 

 काम गने ठाउँमा गचसो पानी प्रदान गननुहोस्। 



 आराम गने छायाँ सफा पानी , छाछ, आइस-प्याकको साथ प्राथगमक 

उपचार गकटहरू र सबै कामदारहरूको लागग ओआरएस (ओरल 

ररहाइडर ेशन सलनशन) प्रदान गननुहोस्। 

 कामदारहरूलाई सीधा सूयुको गकरणबाट जोगगन सावधानी गननुहोस्। 

 गदनको शीतक समयमा कगठन कामको तागलका बनाउननहोस्। 

 बागहरी गगतगवगधहरूको लागग गवश्राम बे्रकको बारम्बारता र लम्बाइ 

बढाउननहोस्। 

 ज्यादा गमी के्षत्रमा  नयाँ कामदारहरूलाई हल्का काम र कम िण्टा 

गदननहोस्। 

 गभुवती मगहला र गचगकत्सा अवस्थावाला कामदारहरूलाई अगतररि 

ध्यान गदनन पदुछ। 

 कामदारहरूलाई गमी तरंग सतकुताहरूको बारेमा सूगचत गननुहोस्। 

अन्य सावधानीहरू 

 सकेसम्म िरगभत्र बस्ननहोस्। 

 ननन र जीरासंग प्याजको सलाद र कांचो आँप  जस्तो परम्परागत उपचारले 

गमी स्ट्र ोक रोक्न सक्छ। 

 पंर्ा, गभजेको लनगाफाटा प्रयोग गननुहोस् र गचसो पानीमा बारम्बार 

ननहाउननहोस्। 

 गवके्रताहरू र आफ्नन िर या कायाुलयमा आउने गवतरण व्यन्धिहरूलाई 

पानीको प्रस्ताव गननुहोस्। 

 सावुजगनक यातायात र कार-पूगलंग प्रयोग गननुहोस्। यसले ग्लोबल वागमिंग 

र गमी कम गनु मद्दत गदुछ। 

 सनख्खा पातहरू, कृगष अवशेष र फोहोर नजलाउननहोस्। 

 पानी गनकायहरूको संरक्षण गननुहोस्। वषाु पानी संकलनको अभ्यास 

गननुहोस्। 



 उजाु-कन शल उपकरणहरू , सफा ईिन र वैकन्धिक ऊजाुको स्रोतहरू 

प्रयोग गननुहोस्। 

 यगद तपाईंलाई चक्कर वा गबरामी महसनस  हँुदैछ भने तनरुनै्त डाक्टरलाई 

भेट्ननहोस् वा कसैलाई तनरून्त डाक्टर कहाँ लैजानन भन्ननहोस्। 

कूलर िरको लागग 

 सौयु परावतुनशील सेतो रंग , कूल छत टेक्नोलोजी , एयर-लाइट र क्रस 

भेन्धिलेसन र थमो कूल इन्सनलेशन कम लागतको कूगलंगको लागग प्रयोग 

गननुहोस्। तपाईं छानामा पराल राख्न सक्ननहुन्छ वा छानामा वनस्पगत रोप्न 

सक्ननहुन्छ। 

 बागहर गमी प्रगतगबन्धम्बत गनुको लागग एल्यनगमगनयम पन्नीले  ढाकेको 

काडुबोडु जस्तो अस्थायी गवंडो ररफे्लक्टर स्थापना गननुहोस्। 

 तपाईंको िरलाई गचसो राख्ननहोस् , गाढा रंगको पदाु प्रयोग गननुहोस् , रंगीन 

शीशा / शटरहरू वा सनशेड र राती र्नला झ्यालहरूको प्रयोग गननुहोस्। 

तल्लो तल्लामा रहन प्रयास गननुहोस्। 

 हररयो छत , हररयो पर्ाुल र गभत्री बोटगबरुवाले प्राकृगतक रूपले 

भवनलाई ठंडा गछु , वाताननकूगलत आवश्यकताहरू िटाउँछ र बेकार 

गमी ररहाई गछु। 

 24 गडग्री वा त्यो भन्दा अगधकमा एसी तापमान  बनाई राख्ननहोस्। यसले 

तपाईंको गबजनली गबल िटाउँछ र तपाईंको स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउँदछ। 

नयाँ िर गनमाुण गदाु 

 गनयगमत गभत्ताहरूको सट्टामा प्वाल गभत्ता टेक्नोलोजी प्रयोग गननुहोस्। 

 मोटो गभत्ताहरू बनाउननहोस्। गतनीहरूले गभत्री भाग गचसो राख्छन्। 

 जाली गभत्ता र लनभडु ओपगनंग गनमाुण गननुहोस्। त्यसले गमी अवरुद्ध गदै  

अगधकतम हावा प्रवाहको अननमगत गदन्छ।  

 प्राकृगतक सामग्री जसै्त चूना वा माटोले िरको गभत्ताहरूगलप्ननहोस् । 



 यगद संभव भएमा कांचबाट अलग रहननहोस्। 

 गनमाुण गनु अगि भवन-गनमाुण टेक्नोलोजी गवशेषज्ञको परामशु गलननहोस्। 

सनस्ट्र ोकबाट प्रभागवत व्यन्धिको उपचार 

 पीग़ित व्यन्धिको टाउकोमा  गभजेको कपडा प्रयोग गननुहोस्  / पानी 

र्न्याउननहोस्। 

 व्यन्धिलाई ओरल ररहाइडर ेशन सोलू्यशन (ओआरएस) गपउन गदननहोस् वा 

गलमू्ब सरबत / तोरानी वा  जेसनकै शरीरलाई पनन: सगक्रय गनुको लागग 

उपयोगी हुन्छ। 

 व्यन्धिलाई तनरुनै्त नगजकको स्वास्थ्य केन्द्रमा लैजाननहोस्। 

 यगद लगातार शरीरको उच्च तापमानको अननभव गरररहननभएको छ भने , 

गमीमा टाउको दनखे्न , चक्कर आउनन, कमजोरी, वाकवाकी वा गमीमा 

गवकृगत, एम्बनलेन्सलाई सम्पकु गननुहोस्। 

नगननु पने 

 िाममा बागहर जानबाट जोगगननहोस् , गवशेष गरी गदउँसो 12 बजे देन्धर् 

3.00 बजे बीचमा। 

 बागहर गदउँसो हँुदा कठोर गगतगवगधहरू गनुदेन्धर् जोगगननहोस्। 

 र्ाली र्नटा बागहर नजाननहोस्। 

 व्यस्ततम समयमा र्ाना पकाउनदेन्धर् जोगगननहोस्। र्ाना पकाउने 

ठाउँको ढोका र न्धऱ्िगकहरू र्नल्ला राख्ननहोस्।  

 रक्सी, गचया, कफी र काबोनेटेड शीतल पेय नगलननहोस् जसले शरीरलाई 

गनजुलीकरण गदुछ। 

 उच्च प्रोटीन, ननगनलो, मसलादार र तेलयनि र्ाना नगलननहोस्। बासी र्ाना 

र्ानन हँुदैन। 

 पाकु गरेर रान्धर्एको वाहनहरूमा बच्चाहरू वा िरपालनवा 

जनावरहरूलाई एकै्ल नछोड्ननहोस्। 



 गरमागरम प्रकाश बल्बहरूको उपयोग नगननुहोस् जसले अनावश्यक गमी 

उत्पन्न गनुसक्छ, जसै्त कंपू्यटर या उपकरणहरू । 

 

गमी लहरको समय कृगषमा के गननु पने र के नगननु पने कन राहरु 

गननु पने 

 ठाडो बालीनालीमा हल्का र बारम्बार गसंचाई गननुहोस्। 

 बालीनालीको नाजनक गवकास चरणहरूमा गसंचाईको  बारम्बारता 

बढाउननहोस् । 

 बालीनालीको अवशेष, पराल, / पोलीथीनद्वारा ढाक्ननहोस् वा माटोको ओस 

संरक्षण गनु माटोलाई िास-पातले ढाक्ननहोस् । 

 केवल साँझ वा गबहानको समयमा मात्र गसँचाइ गननुहोस् । 

 फव्वारा गसंचाइको प्रयोग गननुहोस्।  

 यगद तपाईंको के्षत्र गमी लहरको र्तरामा छ भने - हावा / आश्रय बे्रक 

अपनाउननहोस्। 

पशनपालन 

गननु पने 

 जनावरहरूलाई छायामा राख्ननहोस् र उनीहरूलाई प्रशस्त सफा र गचसो 

पानी गपउन गदननहोस्। 

 गबहान 11 देन्धर् बेलनका  4 बजीको बीचमा उनीहरुलाई काम 

नलगाउननहोस्। 

 तापक्रम कम गनु टहरोलाई परालले छोप्ननहोस् , सेतो रंग  लगाउननहोस् वा 

गोबर – गहलोले गलप्ननहोस् । 

 टहरोमा पंर्ाहरू, पानी फन हार र धनवाहरूको प्रयोग गननुहोस्। 



 अत्यगधक गमीको समयमा , पानीको गछ़िकाव गननुहोस् अगन 

गाईवस्तनहरूलाई ठंण्डा पानुको गनन्धि जल गनकायमा लैजाननहोस्।   

 गतनीहरूलाई हररयो िाँस , प्रोटीन-फ्याट बाईपास पूरक , र्गनज गमश्रण र 

ननन गदननहोस्। शीतल समयमा उनीहरूलाई चनु गदननहोस्। 

 कन र्नरा िरमा पदाु र उगचत वातन प्रदान गननुहोस्। 

 

नगननु पने 

 गदउँसोको समयमा चराउने / गाईवस्तनलाई र्नवाउने नगननुहोस्। 

 

XXXX----XXXX----XXXX 

 

 

 

 

 

 

 


