
नदीको निजकको जमीनबाट टाढा बाढीबाट �भािवत �ने जमीनबारे सम
 	ि�कोण
King County धेरै नदीका जलधाराहरू¬को घर हो जसले Cascade Mountains बाट PugetSound सम्मको पानीको प्रवाहलाई 
वहन गर्छ। यी नदीहरू जङ्गल, कृषि र उच्च रूपमा शहरीकृत क्षेत्रहरू मौसमका ढाँचाहरूमा हुने परिवर्तन र भारी वर्षाको विश्वव्यापी प्रचलनमा 
संयोजित भएको सामान्यतः पानी पर्ने हाम्रो प्रशान्त  उत्तरपश्चिम मौसमको अर्थ बाढी महत्त्वपूर्ण खतरा हो भन्ने हो।

ऐतिहासिक रूपमा, King County का नदीहरूमा अगष्ट महिनामा बाहेक ¬प्रत्येक महिनामा बाढी आएको छ। 1990 देखि  King 
County मा नदीमा आएको बाढीको कारण यसलाई राष्ट्रपतिद्वारा 13 पटक प्रकोप घोषणा गरिएको छ। सबैभन्दा हालैको  बाढीको प्रकोपको 
घोषणा 2020 मा गरिएको थियो।

नदीको बाढीबाट मानिस र घर/सम्पत्तिमा पर्ने जोखिम कम गर्नका लागि, King County Flood Control District ले क्षेत्रीय 
कार्यक्रम र परियोजनाहरूमा लगानी गर्छ। सबैभन्दा हालैमा, बाढी व्यवस्थापनको पद्धतिले नदीको नजिकको जमीन मात्र नभएर ¬बाढीबाट 
प्रभावित हुने सम्पूर्ण जमीनलाई समेटेको छ।

बाढीको जोखिम न्यूनीकरण शीर्ष प्राथमिकतामा भएपनि, बाढीबाट प्रभावित हुने ¬जमीनहरूलाई थप व्यापक रूपमा सम्बोधन गर्नाले सामाजिक 
न्याय, समता र वातावरणीय संरक्षणका अतिरिक्त लक्ष्यहरू हासिल हुन्छ। यो एकीकृत पहलले प्राकृतिक बासस्थानको संरक्षण र साल्मोनको 
बहाली; लचिला समुदायहरू र पारिस्थितिक प्रणाली; उत्पादनमूलक र व्यवहार्य कृषि; दिगो विकास; जागिर र दिगो जीवनयापन; खुला ठाउँको 
संरक्षण; मनोरञ्जन; मानिसहरूलाई प्रकृतिसँग जोड्ने अवसरहरू; र सबैका लागि सफा पानीको समर्थन गर्छ।

हाम्रा नदी र वर्षाको अर्थ हाम्रो क्षेत्रका लागि बाढी सधैं जोखिम हो भन्ने भएतापनि हामीले हाम्रा समुदायहरूहरू र हाम्रो वातावरण दुबैलाई लाभ 
पुर्याउने हेतु जोखिमको तयारी, व्यवस्थापन गर्न र स्मार्ट योजना प्रयोग गर्न सक्छौं।

Snoqualmie Valley मा आएको बाढी, िडसे�र 2015

िरसाइकल गन� सिकने कागजमा छािपएको। कृपया िरसाइकल गनु�होस।्
सामा�

आ�नो घरमा पुनः �वेश गनु�अिघ, स�ािवत संरचना�क �ित, �ासँको 
चुहावट, िव�ुतीय शट�ह� र ना�ा तारह��ित सतक�  �नुहोस।्
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�योग गनु�अिघ सुर�ा हेतु अनभुवी �ि�बाट तपा�को िहिटङ िस�म िव�ुतीय 
�ानल, आउटलेट र उपकरणह�को जाचँ गराउनहुोस।् �ासँ खो�नका लािग �ासँ 
क¢नीलाई फोन गनु�होस।्

घरायसी व�हु�, खानेकुरा, पानीको आपू�त र घर/स¡ि¢को सुरि�त सफाइका लािग 
काय�िविधह�को पालना गनु�होस।्

तपा�का �ितह� के कित भए §सको आलेख रा¨हुोस।् �ितह� भएका कुराह�को 
फोटो िख¤ुहोस ्र ितनीह�को मम�त लागत रेकड� गनु�होस।् बाढीबाट नो¥ानी भएको 
दाबीह�का लािग आ¦नो बीमा एज§ेलाई स¢क�  गनु�होस।्

आ�नो घर वा �ित पुगेको बनावटमा उ¨ पानी पोइ§ िचि¬त गनु�होस।्

संरचनामा �ित पुªबाट रो« बाढीले भिरएका बेसमे¬ह�बाट पानीलाई िब�ारै 
(�ित िदन तीनभागको लगभग एक भाग पानी) िनका�नुहोस।्

पानीको गुण�रलाई दूिषत बनाउने भएकाले बालुवाले भिरएका बोराह�लाई 
खाडलमा न¯ा°ुँहोस।् भावी �योगका लािग भ±ारण गनु�होस।्

िवपि¢ सहायता र दता� काय�िविधह�बारे अपडेटह�का लािग आ¦नो ³ानीय 
समाचार मा´मह� जाचँ गनु�होस।्

बाढीपिछ

िज³ेवारीका साथ िनमा�ण गनु�होस्
बाढीबाट �भािवत भएको जिमनमा कुनै पिन िवकास गन� अनुमित आवµक पछ�। 
तपा¶को स¢ि·मा नया ँसंरचना िनमा�ण, िनमा�ण सुधार, पिरवध�नह�, उ¸नन, 
¹ेिडङ, पुनº वा अ» कुनै पिन पिरवत�न गनº अनुमित िदइनुपछ� र तपा¶को समुदायको 
बाढीबाट �भािवत �ने जमीन ¼व³ापन िनयमका मापद±ह�को पालना गनु�पछ�। 
बाढीबाट �भािवत �ने जमीनका भवनह�मा गिरने कुनै पिन मम�त वा सुधार 
काय�ह�को लागत ितनीह�को मू½को 50 �ितशत भ¾ा बढी भएमा भनवह�को 
सतहलाई उ¨ बनाउने वा बाढी-�ितरोधी बनाउन आवµक पछ�।

िजÀवेारीका साथ गिरने िनमा�णले मािनस र भवनह� बाढीबाट सुरि�त छन ्भनी 
सुिनिÂत गछ�। बाढीबाट �भािवत �ने जमीनको ¼व³ापन िनयमनह�ले बाढी उÃखु 
�Äेह�मा बसोबास गनº र काम गनº सबजैनाका लािग �Åेक िवकासले अ» 
घर/स¢ि·ह�मा पानº �भावलाई कम गरेर उनीह�का लािग कम खतरापूण� बनाउँछन।्

पिरयोजना सुÆ गनु� अिघ, तपा¶को �Äेािधकारको अनुमित �दान गनº िनकाय वा  
³ानीय सेवाह�का लािग िकङ काउ§ी िवभाग (King County 
Department of Local Services), अनुमित िदने िवभागलाई 
206-296-6600 मा स¢क�  गनु�होस ्वा 
kingcounty.gov/permits मा जानुहोस।्

बाढी भिरएका �ेµह�मा निहडँन्हुोस,् पार नगनु�होस ्वा सवारी साधन 
नचलाउनहुोस।् फक� नुहोस ्। नडुÇहुोस।्

तपा�को सवारी साधन बाढीले भिरएको �ेµमा ब· भएमा, M स¸व भएस³ 
िछटो सवारी साधनलाई §ही छोडेर जानहुोस।् तपा¶को सुर�ाका लािग तपा¶ 
जुन बाटो जानुभएको िथयो। 
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बाढीका अव¹ा र पूवा�नमुानह�बारे जानकारीका लािग at 206-296-8200 or 
800-945-9263 मा िकङ् काउ§ी Èड वाÉनङ से§र (King County 
Flood Warning Center) मा फोन गनु�होस।्

िनकायह�बाट �ाÊ �ने िनकास (घर/स¢ि· छोडेर सुरि�त ³ानमा जाने) सूचनाका लािग 
तयार रहनुहोस।् िनËने सुझाव िदइएको ख±मा, तÆुÍ ैिनËनुहोस।् सट�कट बाटोह� 
अवÆÎ �न स°े भएकाले िसफािरस गिरएका िनकास माग�ह� �ँदै जानुहोस।्

तपा� िछटो गरी पानीको सतह बढन्ाले आ�नो घर वा भवनबाट सुरि�त �पमा 
िनºन स«ु�» भने, 911 मा फोन गनु�होस।्। Åसपिछ उ¨ तला वा छतमा 
जानुहोस।् »ानो, मौसम �ितरोधी कपडा, ¦½ाशलाइट, मोबाइल फोन र बो° िम�ने 
रेिडयो साथमा राÐुहोस।्

बाढी तपा�को निजकै आइपुगेको छ तर तपा�सँग केही समय छ भने माµ:

• तपा¶को �ासको मुÑ भÒ ब¾ गनु�होस।्

• मुÑ पावर िÔचबाट आ¦नो भवनका सब ैिबजलुी ब·ी ब¾ गनु�होस।् कुनै पिन िव�ुतीय 
उपकरण सुÕा �Äेमा नभएमा वा तपा¶ले रबरको सोल भएका ज·ुा र रबरका पÖाह� लगाएर 
सुÕा काठको टु×ामा नउिभदँासÀ Åसलाई नछुनुहोस।्

• तपा¶को िछमेकमा आएको बाढीबारे बझुरे भावी �योगका लािग समय, गेज िरिडङ र बाढी 
आउँदा तपा¶को ³ानीय �Äेमा पानीको सतह कितसÀ बढ्न सØछ भÙ ेजÚा बाढीका 
तÛाÜह�को रेकड� गनु�होस।् तपा¶को घर वा ¼वसायमा िविशÝ अवलोकनह� समावेश 
गनु�होस।्

भइरहेको अविधमा
6

पिहले
1 बाढीको खतराबारे जा»ुहोस।् तपा¶लाई यो सूचनापÄ पÄाचार गिरएमा, तपा¶को 

घर वा स¢ि· बाढीबाट �भािवत �ने जमीनमा वा निजकै छ। 
kingcounty.gov/floodmaps मा गएर वा 
206-477-4812 मा फोन गरेर थप जाÙहुोस।्

2  बाढी बीमा खिरद गनु�होस।् घरधनीह�को मानक बीमाले बाढीका कारण भएको 
�ित समेटदै्न र बाढीको बीमाका नया ँनीितह� आउन 30 िदन �ती�ा अविध 
�न सØछ। floodsmart.gov मा गएर वा 800-427-4661 मा 
फोन गरेर थप जाÙहुोस।्

3 आफू र आ�नो पिरवारलाई सुरि�त रा¨हुोस।्
• आ¦नो पिरवार, फाम� वा ¼वसायका लािग आकिÞक योजनाह� अ�ाविधक 

गनु�होस ्र पिरवारका सदßह� छुिáन स°े अव³ामा भेटन्े ³ान छनोट 
गनु�होस।्

• तपा¶को घर वा ¼वसायबाट उ¨ ठाउँसÀ जाने िविभÙ माग�ह�बारे जाÙहुोस।्

• आ¦नो घर वा स¢ि·को सुर�ा गन�का लािग बालुवाले भिरएका बोराह� �योग 
गनु�होस ्(िनःशुâ िवतरण ³ानह�का लािग न¥ामा हेनु�होस)्।

• ³ानीय लाइनह� ¼Ú भएमा जानकारी िदनका लािग फोन गन� राã बािहरको 
साथी वा आफÍलाई रोäुहोस।्

• आकिÞक िकट जÀा गनु�होस ्(तल हनेु�होस)्।

• बाढीको तåरता, अिघæा अनुभवह� र तपा¶ वा िछमेकीह�लाई आवµक 
पन� स°े कुनै पिन िवशेष सहायताको स�èमा उहाहँ�सँग कुरा गनु�होस।्

kingcounty.gov/flood �ाÍमा भएका िविभÙ नदीका �णालीह�का िनिê भएका सतक� तामा दता� गन�को 
िनिê kingcounty.gov/�ood मा हनुे�होस ्।

सतक� ताको ि नि ½ 
दता� गनु� ह ोस्

सहायताको
आव¾कता?

तपा¶लाई घर हेन� सहायता आवµक भएमा, तपा¶को घर बाढीबाट �भािवत �ने जमीनमा छ वा छैन भनी पुिÝ गन� आवµक भएमा वा
पानीको सतहस�èी �माणपÄह�को बारेमा थप जानकारी चािहएमा  206-477-4812 मा फोन गनु�होस।्

बाढी आउँदा...
तयार रहनहुोस!् kingcounty.gov/floodservices मा बाढीबारे िववरण �ाÊ गनु�होस्

बाढीको लािग एकसाथ तयार रहौ ं
King County Flood Control District 
को स·ेश

2021 मा, हामीले ¬बाढीले समुदायह�मा पान� स°े 
िवनाशकारी �भावह� �Å� �पमा देखेका छौ।ं यहा ँसंयëु 
राã अमेिरकामा होस ्वा िवदेशमा घर, ¼वसाय र 
िव�ालयह�मा ¬�ित पुर् याएको छ; जताततै िबजलुी ब·ी 
कािटएको छ; ¬हजारौ ंमािनसह�लाई आ¦ना घर/स¢ि· 
छोड्न बा´ बनाएको छ; र दभुा��वश धरैेले ãान गुमाएका 
छन।् यो बाढीको जोिखम वाÚिवक हो भनेर याद िदलाउने 
कडा सूचक हो र हामी तयार रहन आवµक छ।

King County Flood Control District ले 
मािनस र घर/स¢ि·लाई ¬बाढीबाट बचाउन मíत गनº भएकाले, यसले आ¦ना पिरयोजनाह�मा 
एकीकृत बाढीबाट �भािवत �ने ¬जमीनको ¼व³ापन पÎित काय�मा विृÎ गिररहकेो छ। यो 
एकीकृत पÎितले िडिîïðले सव�साधारणको सुर�ा र पूवा�धारको माÄ सुर�ा नभएर हाñो 
वातावरणको सुर�ा पिन खोòछ र हाñा समुदायह�को लचकतालाई सुधार गद�छ।

¬बाढीको तयारी र लचकताका लािग िडिîïðको काय� मुÑ भएपिन, हामी सबलेै बाढीह�को 
लािग तयार रहने भूिमका िनवा�ह गनु�पछ�। हामी सबै िमलेर जीवन बचाउन, हाñो अथ�तóमा 
सहायता गन� र हाñो ¹हको Ñाल राÐ सØछौ।ं

यहा ँतपा¶ले गन� स°े कुराह� िदइएको छ: 

• बाढीको जोिखमबारे थाहा पाउनहुोस।् kingcounty.gov/floodmaps  
िभिजट 
गनु�होस ्र “King County iMap” मा ôोल गनु�होस ्वा 206-477-4812 मा 
फोन गनु�होस।् 

• बाढी बीमा �ाÂ गनु�होस।् तपा¶को बाढीको जोिखम मू½ाÜन गन�, ि�िमयमह�को अनुमान 
लगाउन र एजे§ खोäका लािग floodsmart.gov मा जानुहोस।्

• सूिचत रहनहुोस।् King County बाढीको जानकारीको िनिê दता� गनु�होस ्र King 
County बाढीको चेतावनी एप डाउनलोड गनु�होस ्kingcounty.gov/flood

• पछािड फकÄ र जानहुोस।् नडुÅहुोस।् बाढीले ½ाएको पानीमा किह½ ैपिन निहड्ँनुहोस,् पौडी 
नखे�नुहोस ्वा सवारी साधन नचलाउनुहोस।्

• यस जानकारीलाई आ�ना ि�यजनह�सँग साझा गनु�होस।्
आ¦ना साथीह� र पिरवारलाई सूिचत गनु�होस।्

तपा¶ले आउँदो  बाढीको िसजनका लािग तयार �न गनु�भएका सब ैकाय�ह�का लािग ध»वाद। 
एकसाथ िमलेर, हामीले हाñा समुदायह� सुरि�त राÐ सुिनिÂत गन� सØछौ।ं

Dave Upthegrove
अ´�, King County Flood Control District

kingcountyfloodcontrol.org  |  @CMUpthegrove

बाढीमा तयार रहनुहोस्

20
21
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2

KING COUNTY मा बाढीको तåरताका लािग तपा¶को िनदºिशका

516 Third Ave. Room 1200 • Seattle WA 98104

kingcountyf loodcontrol.org

KING COUNTY को िनःशुÈ बाढीसÉÊी 
चेतावनी िदने एप
हाñो िनःशुâ एपमा वाÚिवक-समयमा बाढीस�èी जानकारी �ाÊ 
गनु�होस!् हालको नदीको बहाव, नदीको Úरको डाटा, पूवा�नुमानह� र 
वाÚिवक-समयमा बाढीका चरणह� िनगरानी गनु�होस।्

kingcounty.gov/flood मा साइन अप गनु�होस।्.

जा
नक

ार 
रह

नहु
ोस

् फोन गनु�होस,् टेË गनु�होस ्
स·ेश वा इमेल पठाउनहुोस्
बाढीस�èी िनःशुâ Ôचािलत सतक� ताह�का 
लािग साइन अप गनु�होस।् तपा¶ नदी र बाढीको 
चरण अनुसार सतक� ताह� ¼िëिगकरण गन� 
स°ु�öछ।

kingcounty.gov/flood वा 206-477-4899 मा फोन 
गनु�होस्

KING COUNTY नदीह�को नÍा

वैकिÏक ढाचँाह� उपलÐ छन ्। 206-477-4812 (TTY िरले: 711)

Materiales traducidos y servicios de intérprete están disponible bajo solicitud. 206-477-4812; TTY: 711

तपा� यो पुि�का पµाचार माफ� त �ाÂ 
गदÒ �न�ुÓछ भने, तपा�को घर वा स¡ि¢ 

बाढीबाट �भािवत �ने जमीनमा वा निजकै छ।

हामीलाई पÔाउनहुोस!्

@KCFloodDistrict and 
@KCDNRP

@KingCountyDNRP

@KingCountyDNRP

     आ�नो स¡ि¢ र घरपालुवा जनावरह�लाई बाढीका खतराह�बाट सुरि�त रा¨हुोस।्
• सवारी साधनह�, उपकरण र पशु/घरपालुवा जनावरह�लाई उ¨ मैदानमा सानु�होस ्र 

मू½वान वÚ ुर घरेलु रसायनह�लाई बाढी आउने Úरभ¾ा मािथæो तहमा राÐुहोस।्

• �ोपेन ÷ाÜ र अ» इèन क§ेनरह�लाई आड लगाएर सुरि�त राÐुहोस।्

• बाढीले ½ाएको पानी नालीमा जø निदनका लािग भवनको फोहोर पानी िनिËने 
नलीह�मा चेक भÒह� जडान गनु�होस।्

• îोम� डïेनह�मा फोहोर नफा�नुहोस;् फोहोर र जनावरको मललाई फोहोर फा�ने 
भाडँोह�मा फा�नुहोस;् र फुटपाथ, नाली, सडक र अ» पúी सतहह� बढानु�होस।् सफा 
îोम� डïेनह�लाई कम ¼व³ापन आवµक पछ�  र हाñा नदीनालाह�लाई पानी 
िपउनका लािग, व»जÍ ुर मनोरÖनका लािग सफा राÐ मíत गछ�न।्

4 

Chair Dave Upthegrove

• ûाटïी वा ×याÜ-सüािलत रेिडयो र अितिरë ûाटïीह�

• �ाथिमक उपचार साम¹ीह� र एउटा िसýी

• ¦½ाशलाइटको साथमा अितिरë ûाटïीह�

• þािîकको झोलामा महÿपूण� कागजातका �ितह� (चालक अनुमित पÄ, बीमा र 
ब~कस�èी जानकारी र स¢क�  जानकारी)

• तपा¶को पिरवार र जनावरलाई केही िदनसÀ पु}े पानी र निब¹ने खाना

• »ायो कपडा, बिलयो जु·ा/बटु र |ाÜेटह�

• ¼िëगत सरसफाइ र शौच साम¹ीह�

• िनधा�िरत औषिधह�

• बालबािलकाका लािग साö[ना िदन ेवÚहु� (|ाÜेट, िकताबह�, खेलौनाह�)

• सेल फोन र यसको चाज�र र ûाकअप ûाटïीह�

िसफािरस गिरएका आकिÖक िकट स×ाइह� अिधक कुराह� यहा:ँ Ready.gov/kit

हेल ो!

KING COUNTY 

बाढ ीसÉÊ ी 
चेतावन ी!
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चरण  2 - सानो बाढी सहायता �दान गन�  King County बाढी चेतावनी के\का 
कम�चारीह� 24 घ]ा उपल^ �नु�öछ।

चरण  3 - मØम बाढी।  तटबè जÚा बाढी संर�ण ³ानह�को िनरी�ण गन� King County का बाढीको 
गÚी गनº कम�चारीह�लाई तैनाथ गिरöछ।

चरण  4 - ठूलो बाढी बाढी गÚी कम�चारीह�ले अव³ाह�को िनरीकण गनु��öछ र बाढी चेतावनी के\ खुला रहöछ।

206-296-8200 वा 800-945-9263

KING COUNTY
बाढी चेतावनी केÙ

बाढीका लािग कसरी तयारी गनÄ 
kingcounty.gov/floodservices

King County आकिÖक चेतावनी
kingcounty.gov/alert

King County
आकिÖक समाचार Úग
kcemergency.com  

King County बाढी चेतावनी
206-477-4899
kingcounty.gov/flood

King County Flood
चेतावनी केÙ
206-296-8200 वा
800-945-9263

King County हाउिजङ मम�त काय�Ûम
»नू-आ_ानी भएका, यो� घरधनीह�का लािग 
घर मम�तका मुÑ अÅावµकह�का लािग 
अनुदान।                        
206-263-9095              
kingcounty.gov/housingrepair

आकिÖक बाढी जानकारी
King County रोड 
24/7 हेÏलाइन
206-477-8100 or 
800-KC-Rds

King County
सडक चेतावनीह�
kingcounty.gov/Rdalert

Metro टÜािÓजट समÝाह�
kingcounty.gov/metro

राि�Üय बाढी बीमा काय�Ûम
800-427-4661
floodsmart.gov

पिÚक ßाà Seattle र King 
County सेिáक âाã र इनारका 
समÝाह�
206-477-8050

यो न¥ामा समावेश गिरएको जानकारी King County का िविभÙ `ोतह�बाट सÜलन गिरएको हो र सूचना निदइकन पिरवत�न �न सØछ। King County र King 
County Flood Control District ले उë जानकारीको शुÎता, पूण�ता, समयोिचतता वा �योग गनº अिधकारह�मा कुनै पिन ¼ë गिरएको वा अ@Ý �Úतुीकरण 
िददैँनन ्वा वारे§ी गद?नन।् यो कागजात सवº�ण साम¹ीको �पमा �योग गन�का लािग अिभ�िेरत छैन। King County र िडिîïð यस न¥ामा समावेश गिरएको जानकारीको 
�योग वा द�ुपयोग बापत गुमेका राजÔ वा गुमेका लाभह� सिहत, तर यितमा माÄ सीिमत नरहरे, कुनै पिन सामा», िवशेष, अ�Å�, �ासंिगक वा पिरणामी �ितह�का लािग 
िजÀवेार �ने छैनन।् King County को िलिखत अनुमित बाहके अ» अव³ामा यो न¥ा वा यसमा भएको जानकारीको िब×ी गन� �ितबè छ।

TOLT नदी
Carnation िसटीको निजकबाट बäछ

8,500 cfs – Snoqualmie Valley Trail ि=ज र Highway 203 बीच दबु ैिकनारमा अवि³त तटबèभ¾ा मािथबाट पानी ब} सØछ।
Snoqualmie Valley Trail ि=ज र Highway 203 ि=ज बीचको दि�ण िकनारमा अवि³त तटबè रसाएर ब}े पानी NE 32nd St. �ँदै ब} स°ेछ। Tolt River Rd 
NE/361st Avenue NE को नदीमािथको भार र Carnation को पूव. सीमा बीचमा नदी माग�मा पिरवत�नह� �न सØछ।

3,500 cfs – Snoqualmie Valley Trail ि=ज र Highway 203 ि=ज बीचको दि�ण 
िकनारमा रहेको तटबè रसाउन सØछ।

5,000 cfs – पिहलेको San Souci िछमेकको आसपास Tolt River Rd NE मा पानी ब}े। Snoqualmie Valley 
Trail ि=ज र Highway 203 ि=ज बीचको दि�ण िकनारमा रहेको तटबèमा बढ्दो रसायन र घरपछािड स�ािवत बाढी। 

2,500 cfs
King County का कम�चारी सतक�  छन।्T 13,800 cfs

जनवरी 2009

45,680 cfs
अðोवर 2019

17,400 cfs
िडसे�र 1959
Tolt River बाधँको िनमा�ण पूव�।

साउथ फक�  
SKYKOMISH नदी
Skykomish नगर �ँदै बäछ

10,000 cfs – नदी तटमा भू-�य र बाढीले फोहोर बगाएर ½ाउने समßाह�को स�ावना छ। 18,000 cfs – नदी तटमा भू-�य र बाढीले फोहोर बगाएर ½ाउने स�ावना छ। Baring निजकैका कम उचाइ भएका �Äेह� र 
Timberlane Village को पिÂम सीमामा बाढी आउने स�ावना छ।

27,000 cfs – टाढा-टाढासÀ फैिलने बाढीमा सामा»तया तटबè-ारा सुरि�त गिरएका �Äेह� पन� सØछन।्
SK

6,000 cfs
King County का कम�चारी सतक�  छन।्

CEDAR नदी
Landsburg निजकै बहने

GREEN नदी
Auburn सिटीको नजिक¬ मापन गरिएको 
वा अपेक्षित प्रवाह

SNOQUALMIE नदी

ISSAQUAH िÛक
Hobart नजिकै (चरण) उचाइ
तथ्याङ्कः Issaquah को सहर

WHITE नदी
Mud Mountain बाधँबाट मापन 
गिरएको वा अपेि�त �वाह

5,000 cfs – सडकह� पानीले भिरएका र ब¾ भएको �न सØछ, साथ ैSE Jones Road निजक 156th Pl SE, SR 169 को छेदनको निजक Cedar Grove 
Road SE, SE 184th St, Byers Road SE, 216th Ave SE, SE 193rd St, SE 197th Pl, SE 206th St, SE 207th St, SE Bain Road, 
SE 225th St, Dorre Don Ct SE, Lower Dorre Don Way SE, Dorre Don Way SE, SE 238th St, र 244th Ave SE । यी म´ ेकेही 
सडकह� ती िछमेकह�मा जाöछन ्जहाकँा बािस¾ाह� फ+ सØछन ्र उनीह�लाई उÎार गन� आवµक �öछ। बाढीबाट �भािवत �ने जमीनभरी गहन र *तु �वाहले खतरापूण� अव³ाह� िन'Åाउन 
सØछ।

38,000 cfs – केही आवास �Äेह�मा खतरापूण� उ¨ गितको पानी बहाव र ¬घरह� बगाउने �न सØछ। धरैे मािथसÀ पानी ब}े सडकह�मा SE Reinig Rd, Moon 
Valley Rd, SE Fish Hatchery Rd, SE David Powell Road, NE 124th St St, र Woodinville-Duvall Road पछ�न।्

12,000 cfs – ßाचुरेसनको कारण संवेदनशील बाढी िनयóण तटबèह� कमजोर �न सØछन।् बाढी अव³ाह�मा आकिÞक पिरवत�नह�को स�ावना छ, िवशषगरी तटबè-संरि�त 
�Äेह�मा। यी पिरवत�नह�मा *तु �पमा पानीको सतह बढ्ने, टाढाटाढासÀ फैलने, सडक ब¾ �न ेर िबजुली/पानीमा अवरोधह� �ने समावेश �öछन।्

9,000 cfs – पूरा नदी �णालीभरी नै खतरापूण� उ¨ वेग र फोहोर ब}े समßा �न सØछ। Paci�c र Auburn िसटीह�मा िकनारभ¾ा मािथसÀ बाढी आउने अपे�ा गिरöछ। 
अ³ायी बाढी सुर�ा अवरोधह�का भागह�मा पानीको बहाव धरैे �न स°ेछ। Enumclaw िसटी निजको म&पालनमा �ित पु} स°ेछ। Greenwater निजक Mud Mountain 
बाधँको नदीमािथको SR 410 मा बाढीको पानीको सतह धरैे नै उ¨ �ने स�ावना छ।

7.5 िफट – �ाय: बाढी आइरहने �Äेह�मा बाढीको अपे�ा गन� सिकöछ। सडकमाग�मा पानीको कारण केही 
िîïटह� ब¾ �न सØछन।् इशाक पि$क व¥� अपरेश# िडपाट�मे§ले पानी �ितरोधी ि×याकलापह� सुÆ गछ�।

8.5 िफट – Issaquah Creek, Tibbetts Creek र इî फक�  अफ इसाक ि×कमा धरैे बाढी आउँछ। धरैेजसो ि×कसाइड 
�Äेह�मा बाढीको स�ावना छ। इसाक पि$क व¥�को पूण� बाढी �ितरोधी �यास लागू गिरएको छ।

9 िफट – 9 ft – Issaquah र Tibbetts Creek "ालीह�मा फे=अुरी 2020 को समान भीषण बाढी वा अझ ठूलो बाढी। सडकमाग�मा पानी र बाढीका फोहोरको कारण 
Issaquah-Hobart Road SE र SR 900 ब¾ �न स°ेछन।् अिधकतम बाढी �ितरोधी �यास लागू गिरएको छ।

12,000 cfs – Neal Road SE, Reinig Road, West Snoqualmie River 
Road NE (Walker Road), Snoqualmie Meadowbrook Road र Mill Pond 
Road समेतका सडकह�मा पानी मािथ आउन सØछ ।

20,000 cfs – स¢ूण� Snoqualmie "ाली रोड्स भरी फरक-फरक गिहराइका बाढीह� आउन सØछन ्जुन सतहभ¾ा धरैे मािथसÀ ब} 
सØछन ्जसमा Fall City-Carnation Rd, SE 24th St र NE Tolt Hill Rd बीचको West Snoqualmie River Rd SE, 
NE Tolt Hill Rd र Novelty Flats Rd समावेश छन।्

2,800 cfs – SE 184th St र Lower Dorre Don Way SE सिहत सडकह�मा पानीको 
बहाव उ¨ �न सØछ र यी सडकह� ब¾ �न सØछन।्

4,200 cfs – Cedar Grove Rd SE को इ§रसे¥न निजकको SR 169, SE 184th St, Byers Rd SE, 216th Ave 
SE, SE 193rd St, SE 206th St, SE 207th St, Lower Dorre Don Way SE र Dorre Don Way SE सिहत 
सडकह�मा पानीको बहाव उ¨ �न सØछ र यी सडकह� ब¾ �न सØछन।् यी म´े केही सडकह� ती िछमेकह�मा जाöछन ्जहाकँा बािस¾ाह� फ+ सØछन ्र 
उनीह�लाई उÎार गन� आवµक �öछ।

7,000 cfs – Auburn िसटीको नदीमािथको उपÅकामा समतल बाढी। 9,000 cfs – Auburn िसटी र तæो Mill Creek तटको नदीमािथको उपÅकामा फरक-फरक गिहराईका बाढी आउँछ। Southeast Green 
Valley Rd र West Valley Rd मा पानी सतहभ¾ा धरैे मािथबाट ब} स°ेछ।

5,000 cfs – Paci�c र Auburn िसटीह�मा A-St ि=ज को नदीमािथ िकनार ना!े गरी बाढी आउने 
स�ावना छ। Government Canal निजक Paci�c मा िकनार ना!े गरी बाढी आउने स�ावना छ। 
अ³ायी बाढी सुर�ाको बाधासँगै उ¨ पानी �न सØछ ।

7,000 cfs – Paci�c िसटीमा अ³ायी बाढी सुर�ा अवरोधह�मा नदीको पानी सतह उ¨ �नेछ। Government Canal र Butte Ave र 
Paci�c र Auburn िसटीह�मा A-St ि=ज नदीमािथ पानीको बहाव धरैे नै उ¨ �न ेस�ावना �नेछ। Red Creek �Äेका बािस¾ाह�मा खतरापूण� उ¨ 
वेग, बाढीको फोहोर र आवासीय घर बगाउने समßा �न स°ेछ।

6,000 cfs
King County का कम�चारी सतक�  छन।्

6.5 िफट
King County का कम�चारी सतक�  छन।् इशाक पिÚक वÍ� र 
�हरी िवभागलाई सूिचत गिरÓछ। आपतकालीन िनरी�ण सुå �Óछ।

1,800 cfs
King County का कम�चारी सतक�  छन।्

5,000 cfs
King County का कम�चारी सतक�  छन।्

4,000 cfs
King County का कम�चारी सतक�  छन।्
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9.9 िफट
नोभेÉर 1990

9.53 िफट
फेब्रुअरी 2020

54,110 cfs
जनवरी 2009

11,700 cfs*
फेब्रुअरी 2020 

7,590 cfs
फेब्रुअरी 2020

28,100 cfs
नोभे�र 1959
Howard Hanson बाधँको 
िनमा�ण पूव�।

हालैको उæ 
िब·ु

उæ 
बाढी

ियनीह�मा 
भएको �वाहको 
योगफल:

नथ� फक�
Middle fork
साउथ फक�

अनुवादको सेवाह� उपल^ छ; TTY 711.

Materiales traducidos y servicios de intérprete están disponible bajo solicitud: 206-477-4812; TTY: 711.

28,000 cfs
िडसे�र 1933
Mud Mountain जलाशय 
को िनमा�णपूव� Buckley 
निजकै भएको White नदीमा 
िरपोट� गिरएको ।

11,700 cfs
जनवरी 2009
U.S. मा आधािरत Mud 
Mountain बाधँमा 
इिöजिनयरह�को आम. 
कप01रेशन

14,200 cfs
Masonry जलाशयको 
िनमा�णपूव�

KING COUNTY काउ¬ी नदी �णालीह�

अðुबर 2016 भ¾ा अिघ यो 
³ानमा बहावको तÛाÜ उपल^ 
छैन ।

20,400 cfs
फे=अुरी 2020

TOLT RIVER बाधँ

HOWARD HANSON बाधँ

MUD MOUNTAIN बाधँ

MASONRY बाधँ
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नोभे�र 2021
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बालुवा भिरएका झोलाह� बाढी रो°े साधारण र �भावकारी 
उपकरणह� �न।् ितनीह� कहा ँपाइöछ र कसरी �योग गनº भÙ ेकुरा 
यहा ँथाहा पाउनुहोस:् 

kingcounty.gov/sandbags

बालुवाको बोरा कार्यक्रम

जलाशय

100 वष�को 
बाढीबाट �भािवत �ने जिमन

बालुवा 
िवतरण ठाउँ

*King County का नदीहरूबारे बाढीको चेतावनीका चरणहरूको 
पूर्ण सूचीका लागि  kingcounty.gov/flood मा जानुहोस्

नदीको चरण
बाढीका चरणह� िनधा�रण 

गन� �योग गिरöछ*
(तल हनेु�होस)्

सãेत

100 वष�को बाढीबाट �भािवत �ने जिमन भनेको बाढीको मौसममा बाढी आउने अपे�ा गिरएको �Äे हो जसमा कुनै 
पिन वष� बाढी आउने स�ावना एक �ितशत रहेको �öछ। तपा¶को घर/स¢ि· बाढीबाट �भािवत �ने जिमनमा छ वा 
छैन भनी फेला पान�का लािग, कृपया kingcounty.gov/floodmaps मा जानुहोस ्वा 
206-477-4812 मा फोन गनु�होस।्

संघीय आपतकालीन �व¹ापन िनकाय (Federal Emergency 
Management Agency) 100 वष�को बाढीबाट �भािवत �ने जिमन
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SK

नदी
cfs=घन िफट �ित सेकेè 
(cubic feet per second)

नदी
cfs=घन िफट �ित सेकेè 
(cubic feet per second)

चरण  1 - बाढी छैन।
सामाéत: बाढी आउँदैन।

*अ³ायी


