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बाढी पर्
ू ाानम
ु ान र्ल
ु ेटिन
जारी ममति: ३२ श्राबण २०७४, बबहान ६:०० बजे
१) टहजो रािी दे खख दे शको पश्चचमी दे खी मध्य भभ
ु ागसम्मको िराई, चुरे र िल्लो पहाडी क्षेत्रहरुमा हल्का
दे खी मध्यम र्र्ाा भईरहे को छ। र आज र आउं दो राि पतन सोही संभार्ना दे खखन्छ। हाल बबहान दे खी
चचिर्न र नर्लपरासीको चरु े सम्मको क्षेत्रमा ठूलै पानी परररहे को छ।

२) आज बबई नदी जलाधारमा बहाब सिकािा िह भन्दा माथी छ र यो भोली सम्मै तनरन्िर रहने दे खखन्छ

िर खिरा िह पार हुने संभार्ना न्यन
ु छ। त्यसबाहे क पश्चचममा मोहना, पश्चचम राश्ति तिनाउ हुंदै मध्य
भभ
ु ागका नर्लपरासी र चचिर्न सम्मै सर्ै स-साना नदीहरुको बहाब बढ्दो क्रममा हुने दे खखन्छ। मख्
ु यि
चचिर्नको ररउ खोला र नर्लपरासीको सर्ै चुरेबाि बहने खोलाहरुमा भोली सम्मै िल
ु नात्मक रुपमा उच्च
बाढी प्रबाह हुनेछ िर खिरा िह पार हुने संभार्ना भने न्यन
ा ो झापा र ईलामको क्षेत्रमा
ु छ। सद
ु रु पर्
ू क
पतन सामान्य र्र्ाा भईरहे कोले कन्काई, बबररङ, तनन्दा, र मेचीमा सामान्य बहाब बढ्न सक्छ। दे शका

अन्य भभ
ु ागका नदीहरुमा कुनै जोखखम हुने दे खखंदैन।
३) िर अन्य मख्
ु य नदीहरू कोसी, कमला, बागमिी, नारायणी, कणााली, र महाकालीमा आगामी २४ घन्िा
जलसिह सामान्य हुने

दे खखन्छ। मध्य िराईमा आज र रािी कुनै जोखखम हुने दे खखंदैन।

उल्लेखखि पररश्थथतिमा भोली बबहान सम्मै पश्चचमी क्षेत्रको बबई नदी जलाधारमा सिकािा अपनाईरहन

अनरु ोध छ। त्यसैगरी चितवन र नवलपरासी बाट प्रबाह हुने िरु े नदीहरुमा बेलुकी सम्मै मध्यम

सतककता जरुरी छ। अन्त्य मध्य र पश्चिमी भुभागका सवै िरु रया नदीहरुमा सामान्त्य सतककता
अपनाईरहन अनोध छ।

यस बाढी पर्
ा च
ु स
ु ना बल
ु ेटिन बबहान र बेलक
ु ी ६ बजे दे खी ७ बजे मभत्रको अबचधमा अपडेि गररनेछ र यस
बबभागको र्ेभसाईि www.hydrology.gov.np मा राखखने छ ।

थप र तनयममि जानकारीको लाचग तनम्न कुराहरु पढ्नह
ु ु न अनरु ोध:
१) ११५५ िोल फ्री नम्बरमा असार, श्रार्ण, भाद्र र असोज मटहनाभरी फोन गनह
ुा ोस र सोध्नह
ु ोस ्। यो नंर्रमा
फोन गदाा िपाईलाई पैसा लाग्दै न

२) िपाई बाढी र्ा पटहरोको जोखखम यक्
ु ि थथानमा र्ा नश्जकै हनह
ु ु न्छ भने मोबाइलमा ११५५ नंबरबाि “सिका
रहनह
ु ोस” भन्ने अमभप्रायको एस एम एस (SMS) पतन आउन सक्छ। यसरी प्राति भएको सच
ू ना र्रपरका
सर्ैलाई जानकारी पतन गराउनह
ु ोला!

३) िपाई मोबाइल, ल्यापिप र्ा कम्तयि
ु रमा ईन्िरनेि सेर्ा प्रयोग गने गनह
ुा ु न्छ भने कृपया हाम्रो र्ेभसाइि:

www.hydrology.gov.np मभत्र गएर हे नहुा ोस। त्यहां आगामी २४ घण्िा सम्मको बाढी भवर्ष्यबाणी अपडेि
भइराखेको हुन्छ। अतन ऐले कुन नदीमा किी बहाब छ! कहां किी पानी पररराखेको छ! भन्ने जान्न चाहीं
र्ेभसाइिको River Watch र Rainfall Watch हे ने गनह
ुा ोला है ।

४) र्ाटढ पर्
ा च
ा च
ू स
ू ना र्ा धेरै र्र्ाा भएको थथानमा पटहरोको जोखखमको पर्
ू स
ू ना पाउन नश्जकैको प्रहरी कायाालय
र्ा श्जल्ला प्रसासन कायाालयमा समेि फोन गना सक्नह
ु ु न्छ। त्यहां पतन यसर्ारे जानकारी गराइएको हुन्छ।
५) र्र्ाािको समयमा तनरन्िर समाचार सन्
ु ने बानी पतन बसाल्नह
ु ोला।

नोि: िपाईको आसपासमा ठूलो पानी परररहे को छ र्ा नदीमा एक्कासी बाढी आएको

छ र्ा नदी एक्कासी सुकेको छ भने माथी टदइएको ठे गानामा फोन र्ा इमेल र्ा

Facebook र्ा Twitter मा जानकारी पतन टदनुहोस है।

“कुनै पतन नदी जलाधारमा हुनसक्ने बाढी वर्पद्बाि आफु पतन र्चौं अरुलाई
पतन बचाऔं”
जनटहिको लाचग जारी

