नेपाल सरकार

जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालय

जल तथा मौसम ववज्ञान ववभाग
जलववज्ञान महाशाखा

बाढी पर्
ू ाानम
ु ान शाखा
E-mail: floodhydrology@gmail.com, Site: http://hydrology.gov.np Tel: 01-4437238, Toll Free: 1155
Facebook Page: Nepal Flood Alert (नेपाल बाढी सच
ू ना), Twitter: @DHM_FloodEWS

वर्शेष बाढी पूर्ाानुमान र्ुलेटिन
जारी ममतत: २५ आषाढ २०७४

पर्
ू ाानम
ु ानको समय: बेलक
ु ी ६ बजे
पर्
ू ाानम
ु ानको अर्धी: २४ घण्िा
सस.

बाढी पर्
ू ाानम
ु ान (आज रात)

अर्स्था (आज रात)

बाढी पर्
ू ाानम
ु ान (भोली)

अर्स्था (भोली)

कैफियत

१

हाल दे शका संपण
ू ण म्
ु य

मध्य र पश्चिमी

भोलीको मौसम पव
ू ाणनम
ु ान

मध्य र पव
ू ी क्षेरका

पुर्ाानुमान अपडेि: हरेक टिन वर्हान ६ बजे र

अवस्थामा छ तर सवैततर वषाण

महाभारतबाट प्रबाह

क्षेरका केही स्थानमा भारी वषाण

प्रबाह हुने खोला/नदी

पूर्ाानुमान यस वर्भागको र्ेभसाइि:

नं.

नदीजलाधारमा बहाव सामान्त्य

शुरु भएकोले बढ्दो क्रममा छ।
आज रातीको मौसम पव
ू ाणनम
ु ान

अनस
ु ार दे शको मध्य र पश्चिमी
क्षेरका केही स्थानमा भारी वषाण
र अन्त्य स्थानमा मध्यम वा

हल्ला वषाणको संभावना भएको।
जसअनस
ु ार ववशेष गरी दे शका
महाभारत (पहाडी भुभाग) बाट

बहने कन्त्काई, कमला, बागमती,

पव
ू ण राप्ती, ततनाउ, पश्चिम राश्प्त
र बबई, मोहना नदी जलाधार र
िरु े बाट प्रबाह हुने खोला/नदी

प्रणालीमा रातको जुनकुनै बेला

क्षेरका िुरे र

हुने खोला/नदी

अनस
ु ार दे शको मध्य र पव
ू ी
र अन्त्य स्थानमा मध्यम वा

(कमला, बागमती,

हल्ला वषाणको संभावना भएको।

पश्चिम राश्प्त र

जसअनस
ु ार ववशेष गरी दे शका

जलाधार र

बहने कन्त्काई, कमला, बागमती,

प्रणालीमा उच्ि

राश्प्त र बबई, मोहना नदी

पव
ू ण राप्ती, ततनाउ,

िुरे र महाभारतबाट
(बागमती, कमला,

रातु, गागन, खांडो,
र ती नदीका

महाभारत (पहाडी भुभाग) बाट

आसपासका सवै)

पव
ू ण राप्ती, ततनाउ, पश्चिम

सतकणता जरुरी

जलाधार र िुरेबाट प्रबाह हुने

कोसी गण्डकी र

जुनकुनै बेला बहाब खतराको तह ले िेतावनी तह पार

ले िेतावनी तह पार

कोसी गण्डकी, कणाणली र

कणाणली नदीमा बहाब

सम्म पग्ु न सक्ने संभावना छ।

गदै न

महाकाली नदीमा बहाब ले

िेतावनी तह पार गने दे खींदैन।

www.hydrology.gov.np मा अपडेि गररनेछ।

Weather Forecast:

त्ररयग
ु ा, कन्त्काई त्रबररङ ममतत

बबई, मोहना नदी

खोला/नदी प्रणालीमा रातको

बेलक
ु ी ६ बजे पूर्ाानम
ु ान अपडेि गररनेछ।

:

२०७४।०३।२५

१७:००

मनसुतन न्त्यन
ु िावपय रे खा नेपालततर सरे का

आसपासका

कारणले मनसून आज पन
ु : सक्रक्रय भई दे शका

उच्ि सतकणता जरुरी

राती पतन दे शका प्राय भभ
ू ागहरुमा वषाण भै

कोसी गण्डकी र

हुने सम्भावना छ | साथै भोमल पतन वषाणको
गततववधध सक्रक्रय नै रहने दे खखन्त्छ र पव
ू ण तथा

नदीनालाहरु) प्रणालीमा अधधकांश भूभागहरुमा वषाण भएको छ | आज

कणाणली नदीमा बहाब
गदै न

मध्य र पश्चिमका केहह स्थानहरुमा भारी वषाण

मध्यका एक दई
ु स्थानहरुमा भारी वषाण हुने
सम्भावना छ |
Source: http://mfd.gov.np/

तराईको क्षेरमा डुवान
र लगातारको र्षााले

बहाब खतराको तह सम्म पग्ु न

तराईको क्षेरमा डुवान

पहाडी भभ
ु ागको

कोसी गण्डकी र कणाणली नदीमा

पहाडी भभ
ु ागको

जसमनमा पटहरोको

सक्ने संभावना छ।

बहाब ले िेतावनी तह पार गदै न

र लगातारको र्षााले

सभरालो र कमजोर
जसमनमा पटहरोको
जोखीम उच्च हुन
सक्छ!

२

सभरालो र कमजोर
जोखीम उच्च हुन
सक्छ!

चुरे र महाभारतबाि प्रबाह हुने कन्काई, कमला, बागमती, पूर्ाराप्ती, ततनाउ, पश्चचम राप्ती बबई र ती आसपासका खोला/निी प्रणालीमा जुनकुनै

बेला बहाबले चेतार्नी तह पार गना सक्ने संभार्ना भएकोले र यो क्रम भोसल सम्मै तनरन्तर रहन सक्ने िे खखएकाले संबश्न्धत सर्ै तराईका

श्जल्लाका आम-सर्ासाधारण तथा सरोकारर्ालाहरु सर्ैमा पूर्त
ा यारीका चरणहरुतिा सचेत रही फक्रयासशल हुन जरूरी िे खखएको जानकारी गराइन्छ।
िे शका पहाडी भुभागबाि बहने ठुला निीहरुमा बाढीको जोखखम मध्यम छ। तर लगातारको र्षााले सभरालो र कमजोर जसमनमा पटहरोको जोखीम उच्च
हुन सक्छ!

नोि:हहमताल ववष्फोट वा पहहरोले नदी थुतनएर उत्पन्त्न हुने बाढी वा अन्त्य ववपद्को अवस्थामा तत्कालै ववशेष सुिना जारी गररनेछ। साथै हाल दे शैभर भइरहे को वषाण र नदी जलसतहको अवलोकन गनण

hydrology.gov.np लग अन गरर Rainfall Watch र River Watch हे नस
ण क्नुहुनेछ।

