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सबै िभित्र डे्रनेज पाइपह� र ितनीह�सँग जोिडएका सेनेटरी िफटमने्ट (सामग्री) 
ह�लाई िनयिमत �पमा िनरी�ण ग�रनपुछर् र त्यसो गदार् िनम्न फोटोह�मा रातो 
डटेड लाइनह�द्वारा िचन्ह लगाइएका भागह�मा िवशषे ध्यान िदइनपुछर् ।

33
डे्रनेज पाइपह�मा अवरोध (ब्लकेज) 
बाट बच्नका लािग वाटर क्लोजेट र 
डे्रनेज आउटलेटह�मा कुनै पिन वस्त ु
नहाल्नहुोस ्।

44
हरेक ह�ा प्रत्येक फ्लोर 
डे्रनमा आधा िलटर जित पानी 
खन्याउने गनुर्होस ्। यिद तपाईलें 
फ्लोर डे्रनह�लाई प�ा लगाउन 
सक्नभुएन भने कृपया आफ्नो 
भवन व्यवस्थापन कायार्लय 
वा योग्य भवन पेशाकम� / 
ठेकेदारसँग परामशर् गनुर्होस ्।

55
बाथ�मह�मा अत्यिधक �मताका एग्जस्ट फ्यान (िनकास 
पङ्खा) ह� स्थापना नगनुर्होस ्। सोधपछूह�का लािग, कृपया 
योग्य भवन पेशाकम� / ठेकेदारलाई सम्पकर्  गनुर्होस ्।

66
प्रत्येक सेनेटरी िफटमने्टमा उपय�ु ट््रयाप िफट ग�रएको छ 
भनेर सिुनि�त गनुर्होस ्।

सही स्थापना
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यिद िनम्नमध्ये कुनै पिन अवस्था देिखएमा कृपया िनरी�ण / ममर्तका 
लािग तत्कालै आफ्नो भवन व्यवस्थापन कायार्लयलाई जानकारी 
गराउनुहोस् वा योग्य भवन पेशाकम� / ठेकेदारको व्यवस्था िमलाउनुहोस् ।

 डे्रनेज पाइपह� / सेनेटरी िफटमने्टह�बाट 
दगुर्न्ध वा अनौठो आवाज

 डे्रनेज पाइपह� / सेनेटरी िफटमने्टह�मा 
चिकर् एको वा िखया लागेका दागह�

 खकुुला पाइप ब्राकेटह�
 डे्रनेज पाइपह� / सेनेटरी िफटमने्टह�मा 

चिुहएको वा अव�द्ध भएको
 समय-समयमा वाटर क्लोजेट (फ्लश टोइलेट) 

बाट पानीका फोकाह� िनिक्लरहकेो

बाथटब हटाएर शावर टे्र राख्दा पिछ सो टे्रमा उपय�ु 
ट््रयाप िफट ग�रएको छ भनेर सिुनि�त गनुर्होस*् ।

ट््रयाप* िबनाको शावर टे्र सोझ ैडे्रनेज 
पाइपमा जोिडएको ह�न्छ ।

*ट््रयापलाई एन्ट ी-िसफोनेज पाइपद्वारा भेिन्टलेट ह� ने (हावा आउजाउ गनर् िमल्ने) गराउनुपछर् वा वाटर िसल 
नगुमोस ्भनेर िनमार्ण ग� रनुपछर् ।

गलत स्थापना

शावर टे्र

बाथटब

शावर टे्र

फ्लोर डे्रन

डे्रनेज पाइप

डे्रनेज पाइप

डे्रनेज पाइप

वाटर िसल

वाटर िसल

सामान्य डे्रनेज पाइप

उपयु� ट््रयाप*

उपयु� ट््रयाप*

सामान्य डे्रनेज पाइप

डे्रनेज पाइप

बोतल ट््रयाप

िसन्क

मािथल्लो फ्लोर (तला) को 
फ्लोर डे्रनसँग जोिडएको

सामान्य डे्रनेज 
पाइप

U-आकारको ट््रयाप

पाइप ब्राकेट

आवासीय इकाईह�को डे्रनेज पाइप तथा सेनेटरी 
िफटमेन्टह�को िनरी�ण तथा ममर्त सम्भारसम्बन्धी िनद�िशका
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आफ्नो फ्ल्याटलाई सफा तथा िनमर्लीकरण गनर् र राम्रो व्यि�गत 
सरसफाई कायम राख्नका लािग स्वास्थ्य िवभागद्वारा जारी ग�रएको 
िनद�िशका हनेुर्होस ्।77

वािशङ मिेसनको डे्रनेज 
आउटलेटलाई उपय�ु ट््रयाप 
उपलब्ध गराइनपुछर् र वेस्ट 
पाइपसँग जोिडनपुछर् ।
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88

www.bd.gov.hk

"वाटर िसल" गुम्न निदनका लािग, यिद वेस्ट / सोयल 
िफटमेन्टको एउटाभन्दा बढी ट््रयाप एउटा वेस्ट / सोयल 
पाइपसँग जोिडएको छ भने ट््रयापह�लाई एन्टी-िसफोनेज 
पाइपह� प्रयोग गरेर भेिन्टलेट ह�ने गराउनुपछर्  र त्यसैगरी 
"वाटर िसल" नगुमोस् भन्नका लािग वेस्ट िफटमेन्टह�मा 
रािखने ट््रयापह�मा एन्टी-िसफोनेज एयर भल्भह� जोड्न 
सिकन्छ ।

सबै ट््रयापह�ले सही त�रकामा काम ग�ररहकेा छन ्भनेर सिुनि�त गनुर्होस ्। 
एन्टी-िसफोनेज पाइपह�लाई वा वेस्ट / सोयल िफटमने्टह�को एन्टी-िसफोनेज 
एयर भल्भह� मा रािखएका ट््रयापह�लाई हटाउने वा प�रवतर्न गन� नगनुर्होस ्र 
एन्टी-िसफोनेज प्रकायर् भएको ट््रयापलाई त्यस्तो प्रकायर् नभएको ट््रयापले 
प्रितस्थापन गन� नगनुर्होस ्।

एन्ट ी-िसफोनेज एयर भल्भ 
भएको ट््रयाप

एन्ट ी-िसफोनेज पाइप

उपयु� ट््रयाप

वािशङ मेिसन डे्रनेज 
आउटलेट

सोधपूछह�का लािग, कृपया
भवन िवभागको हटलाइन 

2626 1616 मा फोन गनुर्होस्
("1823" द्वारा ह�ेरने)

भवन िवभागको वेबसाइट
www.bd.gov.hk/en/index.html

महामारी रोकथामसम्बन्धी जानकारी 
स्वस्थ डे्रनह�

https://bit.ly/3r9TV5Z


