
बाढ�बाढ�बाढ�बाढ� 
 

बाढ�को समयमा, पानी सु�खा जमीनमा आएर ब�न ेगद�छ। तपा�, तपा�को घर, र तपा�को वःतुह! पानी"ारा नो�सान 

हुनस�छन।् सुर$%त रहनको लािग िन(न िनद)शनह! पालना गनु�होस।् 

 

कोह� घाइते भएको वा खतरामा रहेको बेला 9-1-1 मा कल गरे जःतै, तपा�ले अ! समःयाह!, जःतै मौसम खराबीह!बारे 

जानकार� पाउनको लािग 2-1-1 मा कल गन� स�नुहु2छ। तपा�को फोनबाट 2-1-1 डायल गनु�होस ्र तपा�ले बो6ने भाषा 

भ2नुहोस।् कसैले तपा�को ू9ह!को उ:र तपा�को भाषामा ;दनेछ। 

 

बाढ� सावधानी भ2नाले तपा�को %ेऽमा बाढ� आउन स(भव छ।  

बाढ� चेतावनी भ2नाले बाढ� आउनै लागेको छ वा तपा�को %ेऽमा आइरहेको छ।  

 

रे;डयोरे;डयोरे;डयोरे;डयो सु2नुहोस।्सु2नुहोस।्सु2नुहोस।्सु2नुहोस।् 

• तपा�को भाषामा जानकार� ूा? गन�को लािग रे;डयो ःटेशन ______ सु2नुहोस।् तपा�ले आ@नो भाषा नसुनेस(म के 

भइरहेको छ र तपा�ले के गनु�पछ� भ2ने कुरा जा2नको लािग रे;डयो सुनी रहनहुोस ्। – वा – 

• के भइरहेको छ र तपा�ले के गनु�पछ� भ2ने कुरा बुAनको लािग अBमेजी बुAने कुनै DयEFलाई रे;डयोसम% राखी 

सु2न लगाउनुहोस।् 

तयारतयारतयारतयार हुनुहोस ्हुनुहोस ्हुनुहोस ्हुनुहोस:् 

• य;द तपा�सँग सेलफोन छ भने, पूण�!पमा चाज� गनु�होस।् 

• य;द तपा� खु6ला वा कुलो वा ;कनारा न$जक बःनुहु2छ भने, महKवपूण� वःतुह!लाई तपा�को घरको मािथ6लो 

त6लामा सानु�होस।् बा;हर राMे सामानह! िभऽ 6याउनुहोस ्जःतै साइकल। 

• बाथटबह!, िसBकह! र जगह! सफा पानीले भनु�होस।् यस पानीलाई खान, धुन, र चपN सफा गन� ूयोग गन� 

स;क2छ। 

• तपा�लाई जान नभनेस(म घरमै बःनुहोस।् य;द तपा�लाई जान भिनएको छ भने, उOच जमीन भएको ठाउँितर 

जानुहोस।् खोलाह! र कुलोह!बाट टाढा रहनुहोस।्  

• य;द तपा�लाई शरण खोQन आवँयक परेमा, तपा�को फोनबाट 2-1-1 डायल गनु�होस ्र तपा�ले बो6ने भाषा 

भ2नुहोस।् 

 

बाढ�कोबाढ�कोबाढ�कोबाढ�को समयमासमयमासमयमासमयमा सुर$%तसुर$%तसुर$%तसुर$%त रहनुहोस।्रहनुहोस।्रहनुहोस।्रहनुहोस।् 

 

घरमाघरमाघरमाघरमा:  

• य;द तपा�को घर न$जकै पानी आउँदैछ भने, नपख�नुहोस ्- बा;हर िनःकेर उOच जमीन भएको ठाउँितर जानुहोस।् 

• य;द तपा�ले बाढ�को पानी छुनुभएको छ भने, तपा�को हातलाई साबुन र सफा तातो पानीले धुनुहोस।्  

• बाढ�को पानीले छोएका कुनै पिन कुराह! खाने र Eपउने नगनु�होस।्  

• य;द तपा�को घरमा बाढ�को पानी िछरेको छ भने, Sयसलाई आिधकाTरक DयEFह!ले जाँच नगरेस(म िभऽ जान 

सुर$%त नहुन स�छ।  

    



बा;हरबा;हरबा;हरबा;हर:  

• बाढ�को पानीबाट टाढा रहनुहोस।् पानी धेरै ग;हरो हुनस�छ र चाँडै सतह बUन स�छ। 

• बाढ�को पानीमा न;हँVनुहोस।् ग;हरो नभए पिन Sयो पानी ितू गितमा हुनस�छ र जो$खमपूण� हुनस�छ।  

• य;द तपा�ले पानीको आवाज सु2नु भयो भने, फक� नुहोस ्र अकX  बाटो जानुहोस,् 

• खसेका EवYुतीय तारह!बाट पर रहनुहोस।् EवYुत पानीबाट सन� स�छ र तपा�लाई घाइते बनाउन वा तपा�को 

Qयान िलनस�छ।  

• बाढ�ले मःत घरिभऽ Eबजुली ब2द गTरएको प�का नभएस(म िभऽ नजानुहोस।्  

कारकारकारकार िभऽिभऽिभऽिभऽ: 

• य;द तपा�लाई सवार� चलाउनु छ भने, सुर$%त सडकह! माऽै ूयोग गनु�होस।् 

• तगारोह! वTरपर� नचलाउनुहोस।् 

• ब2द भनेर िनद)िशत रोडह!को ूयोग नगनु�होस।्  

• बाढ�को पानीमा सवार� नचलाउनुहोस।् ग;हरो नभएको पानीले पिन कारलाई तैराउन स�छ। 

• य;द तपा�को कार पानीमा आएर रो;कयो भने, कारबाट िनःकनुहोस ्र उOच जमीन भएको ठाउँ तफ�  जानुहोस।्  

• देM गा॑ो हुने रातको समयमा सवार� नचलाउनुहोस।्  


