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भाडँो सफा गर्ने
1. भाडँो र यसको बिककोलाई राम्ररी धनुको लागि भाडँा 

माझ ्ने सािनु र सफा पनीको प्रयोि िनुनुहोस।्
2. भाडँोलाई सफा पानीले राम्ररी पखाल ्नुहोस।्
3. घरमा चलाउने एक चचयाचम ्चा क् लोररनलाई चार कप 

पानीमा घोल ्नुहोस।्
4. भाडँोमा यो घोललाई हाल ्नुहोस्, यसको बिकको हालेर 

बिकको राम्ररी कस ्नुहोस।्
5. छेउ-कुना सफा हुने िरी भाडँोलाई 30 सेकेन्डसम ्म 

हल ्लाउनुहोस।्
6. उक्त घोललाई खन्ाउनुहोस ्र ररत्ो भाडँोलाई हावाले 

सुक् न दिनुहोस।्

सफा गरिएको भाडँो भर्ने
1. भाडँोलाई माथिसम ्मै भर्नुहोस ्— यसको म्खमा हातले 

रछ्र्होस ्वा धाराको ट्प ्पाले रछ्वाउर्होस ्ककरभरे यसले 
तपाईंको पारी वा भाडँालाई दूषित गरनुसकछ।

2. यो चरण तपाईंको पारी कहाबँाट आउँछ त्यसको आधारमा 
फरक हुरसकछ:

3. षबकको लगाउर्होस।् षबकको लगाउरे क्रममा षबककोको म्षर वा 
भभत्रपट्टि रछ्र्होस ्र यसलाई कथसलो गरी स्रभषित गर्नुहोस।्

4. भाडँोमा लेबल टासेँर ममषत उल ्लेख गर्नुहोस ्ताकक तपाईंले यो 
ककहले भर्नुभएको हो सो क्रा िाहा हुरेछ।

पानी भण्ारण गरादा गनदा हुने र गनदा 
नहुने कुराहरू

गन्नुहोस ्पसिबकाट बोतिको पकानरी ककन ्न्होस ्
वका पकानरी भण्कारण गननुको िकागग आफ् नै सकामग्री 
प्रयोग गन्नुहोस।्

गन्नुहोस ्क्काम्पिङ वका आउटडोर स्ोरहरूमका 
पकाइने वका दईु लिटरको सोडका बोति जस्का 
खकानेक्रका रकाख ्न गमि ्ने भकाडँोहरूको प्रयोग 
गन्नुहोस।्

नगन्नुहोस ्ग ्िसको भकाडँो वका पकहिे दूध 
वका ज्स रकाखखएको जगहरू, वका रसकायनपदकारनु 
वका रङ्गको िकागग प्रयोग गररएको भकाडँो प्रयोग 
नगन्नुहोस।्

गन्नुहोस ्हरेक 6 मकहनकामका प्रकानो पकानरीिकाई 
हटकाएर नयका ँपकानरी पररवतनुन गन्नुहोस ्(यो त्यतत 
खरकाब हँदैन, त्यसककारण तपकाईंिकाई आपत्कालिन 
रूपमका पकानरी चकाकहयो र पकानरी छ मकहनकाभन्का 
प्रकानो छ भने पतन यसिकाई प्रयोग गननु 
सक् न्हनछ)

गन्नुहोस ्आफूिे सक् नेजतत पकानरी भण्कारण 
गन्नुहोस ्(यकद आवश्यक परे, सकानोदेखख स्रु 
गन्नुहोस ्र आफ् नै आपूर्त तनमकानुण गन्नुहोस)्

गन्नुहोस ्पकानरीिकाई चरीसो, अधँ्कारो स्कानमका 
भण्कारण गन्नुहोस ्(सम ्भव भएमका)

आपत्ालिन पानी आपूर्ति भण्ारण गनने कारदा सजििो छ
तपकाईंको आपत्कालिन पकानरी आपूर्त तपकाईंिे पसिबकाट ककनेको बोतिको पकानरी हनसकछ वका तपकाईंिे आफ् नै भकाडँोमका भरेर रकाख ्न सक् न्हनछ। 
यकद तपकाईंिे बोतिको पकानरी खररद गन्नुभयो भने, यसिकाई मूि भकाडँोमका नै रकाख ्न्होस ्र तपकाईंिकाई प्रयोग गन्नु आवश्यक नपरेसम ्म यसिकाई 
नखोि ्न्होस।्

यकद तपकाईंिे आफ् नै भकाडँोको प्रयोग गन्नुभयो भने, यसमका रकाम्रररी तबकको िकागेको छ, र भकाडँो खकानेक्रका रकाख ्न गमि ्ने प ्िकास्स्क वका पकानरी रकाख ्नको 
िकागग तनमकानुण गररएको स्रीि हो भन ्ने क्रकािकाई तनश ्चचत गन्नुहोस ्र यसिकाई प्रयोग गन्नुभन्का पकहिे धकारकाको पकानरीमका रकाम्रररी सफका गन्नुहोस।्

रो इनार वा अन्य असुरक्षिति 
पानीको स्ोतिबाट आएको 
पानीमा मात्रै िागू हुनछ

तपकाईंिकाई प्रतत ग्कािेन 1/8 चचयकाचमचका घोिको 
आवश्यकतका पननेछ

ककनभने रसिाई पकहिे नरै 
घोि हािेर ककटाणमुकु्त 
गररएको हुनछ

क्नै स्कानको पकानरी प्रदकायकबकाट प्रकाप्त पकानरीमका 
तपकाईंिे घोि हकाि ्न् पददैन

कष् ेतर् रीय पकान री पर्दकायक स ंघ (Regional Water Providers Consortium) ठिूो पोर ट्िय्कानड् वका महकानगर रीय कष् ेतर्मका महकानगर रीय पकान री आपरू त् क योजनका र वय्वसर्कापनिकाई सध्कार गरन्को िकागक 
ककाम गरन् े सहककार री र समनव्य स ंसर्का हो। यो स ंघ, यसकका सदसय्हर ू, र आपतक्कािक न तयकार री, पकान री स ंरकष्ण, र कष् ेतर् रीय सहककारय्हरकूो बकार ेमका रप जकानन्को िकागक, यो व ेबसकाइटमका जकान ह्ोस ्  
www.regionalh2o.org
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यकद तपकाईंिे आफ् नै भकाडँोको प्रयोग गन्नुभयो भने, यसमका रकाम्रररी तबकको िकागेको छ, र भकाडँो खकानेक्रका रकाख ्न गमि ्ने प ्िकास्स्क वका पकानरी रकाख ्नको 
िकागग तनमकानुण गररएको स्रीि हो भन ्ने क्रकािकाई तनश ्चचत गन्नुहोस ्र यसिकाई प्रयोग गन्नुभन्का पकहिे धकारकाको पकानरीमका रकाम्रररी सफका गन्नुहोस।्

यो इनकार वका अन्य अस्रक्षित 
पकानरीको स्ोतबकाट आएको 
पकानरीमका मकात् ैिकागू हनछ

तपकाईंिकाई प्रतत ग्कािेन 1/8 चचयकाचमचका घोिको 
आवश्यकतका पननेछ

ककनभने यसिकाई पकहिे नै  
घोि हकािेर ककटकाण्म्क्त 
गररएको हनछ

क्नै स्कानको पकानरी प्रदकायकबकाट प्रकाप्त पकानरीमका 
तपकाईंिे घोि हकाि ्न् पददैन

षिेत् रीय पकान री प्रदकायक संघ (Regional Water Providers Consortium) ठूिो पोटनुल्कान्ड वका महकानगर रीय षिेत्मका महकानगर रीय पकान री आपूर् त योजनका र व्यवस्कापनिकाई स्धकार गननुको िकाग ग ककाम गनने 
सहककार री र समन्वय संस्का हो। यो संघ, यसकका सदस्यहरू, र आपत्काल िन तयकार री, पकान री संरषिण, र षिेत् रीय सहककायनुहरूको बका रेमका रप जकान् नको िकाग ग, यो वेबसकाइटमका जकान्होस ् 
www.regionalh2o.org
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