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बबषेश बाढी पर्
ू ाानम
ु ान र्ल
ु ेटिन
जारी ममति: २९ श्राबण २०७४, बेलक
ु ी

६:०० बजे

पच्चचम राच्ति र बबई मा हाल सम्म पतन उचच जोखखम ; जलसिह खिरा भन्दा माथी

केही दिन िे खख ननकै सकृय मनसुनले िे शको कररव पुरै तराई िे खख महाभारत सम्मको क्षेरमा भभषण पानी पनन सुरू भई आज

बिहान ६ िजे सम्म कन्त्काई, िाग्मती, ररउ खोला, रातु, पच्चिम राच्तत, पुववन राच्तत, ििई िेपाङ लगायत अन्त्य िादि मापन
केन्त्रमा जलसतहले खतराको तह पार गरे को र केदहमा जलसतह घट्िै गएको छ भने केही िादि मापन केन्त्रमा हाल सम्म
पनन जलसतह खतराको तह भन्त्िा उचि बिन्त्िम
ु ा छ ।

दहजो बिहान ५ िजे खतराको तह पार गरे को ििईमा मध्य रातपनछ झनै सतह िढ्िै गई बिहान ६

िजे हाल सम्मकै उचि

तह (९.९ भमटरमा) पुगेको, दिनभर िढ्ने र घट्ने क्रम जारी रहे को र हाल सम्म पनन खतराको तह भन्त्िा माथथ रहे कोले तल्लो
तदटय क्षेरमा भोली बिहान सम्मै उचव जोखखममा छ ।

दहजो िेलुकी ८ िजे खतराको तह पार गरे को पुववन राच्ततको रजैया िािीमापन केन्त्रमा आज दिउसो पनछ बिस्तारै जलसतह घट्िै

गएको, थितिन माडीको ररउखोला च्स्थत िादि मापन केन्त्रमा पनन आज दिउँ सो पनछ जलसतह घट्िै गई हाल सतकनता तह
भन्त्िा केही तल रहे को छ ।

नदिको तदटय र डुिान भईरहने क्षेरमा रहनु हुनेहरू अको सुिना प्रातत नभएसम्म सरु क्षक्षत स्थानमा जान अनरु ोध गरी ििईमा
दहजै दिउँ सो २ पटक, आज बिहान ३ िजे, ४;३० िजे र ८;३० िजे, पच्चिम राच्ततको तदटय क्षेरमा रहनेलाई अच्स्त रानत िे खख
पटक पटक र आज दिनको १:३० िजे, पुववन राच्ततको तदटय क्षेरमा रहनेलाई िेलुकी ५ िजे, ८ िजे , बिहान ३ िजे, बिहान
८:३० िजे,

िाग्मनत (रौतहट, सलानही) मा दहजो िेलुकी ६ िजे र आज बिहान ९ िजे र माडडको ररउखोलामा बिहान ४ िजे

SMS पठाएका छौ ।

आज ववहान िे खख भोली बिहान सम्मै मध्य िे खख भारी िषानको संभावनाले बिषेश गरी मध्य भागको रौतहट, सलानही, मकवानपरु ,
िारा, पसान, थितवन, नवलपरासी, रुपन्त्िे ही, कवपलवस्तुमा रहे का िागमती, पूवरन ातती, ररउ खोला, बिनय खोला, अरुन खोला, नतनाउ,
िाणगङ्खगा लगायतमा भोभल दिउँ सो सम्मै अनत उचि जोखखम हुने िे खखएकोले सावधानीको साथ रहनुहुन तथा नारायणी निीको
िे िघाटमा पनन जलसतह िढ्िै गएको, हाल सतकनता तह भन्त्िा तलै रहे को तर तल्लो तदटय क्षेरमा भारी िषानको संभािनाले
गिान आज मध्य रात पनछ तदटय क्षेरमा सतकन रहन अनरु ोध छ ।

साथै पवु वन भागमा हल्का िे खख मध्यम िषानको संभावना भएकाले पव
न ो झापा, ईलाम, सन
ू क
ु सरी, मोरङ, सततरी उियपरु , जनकपरु ,
धनकुटा का मेिी, ननन्त्िा, बिररङ, कन्त्काई, पथरी, बरयुगा, िुिी खोला, रातु, कमला लगायतमा भोभल बिहान सम्मै जोखखम रहे को
छ ।

त्यसैगरी पच्चिममा मध्यम िषानको संभािनाले गिान कञ्िनपुर, कैलाली, र ििीयाका मु्यत िुरे र महाभारतिाट प्रिाह हुने पच्चिम
राच्तत, ििई लगायतमा भोभल िेलकु क सम्मै अनत उचि जोखखम हुने िे खखएकोले सावधानीको साथ रहनह
ु ु न अनरु ोध छ ।
साथै कणानभलको थिसापानीमा पनन जलसतह िढ्िै गएकाले तदटय क्षेरमा सतकन रहनहुन अनरु ोध छ ।

नोटः िादिको कारण बिजुलीमा समस्या आएकाले आम सवनसाधारणलाई सुरक्षक्षत स्थानमा जान अनुरोध गरर पठाएको SMS
नजान पनन सक्छ त्यसैले समािार सुन्त्ने िानी गरौ ।

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

थप र तनयममि जानकारीको लाधग तनम्न कुराहरु पढ्नह
ु ु न अनरु ोि:
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
ु ि स्थानमा र्ा नच्जकै हनह
ु ु न्छ भने मोबाइलमा ११५५ नंबरबाि “सिका
रहनह
ु ोस” भन्ने अमभप्रायको

स

म

सर्ैलाई जानकारी पतन गराउनह
ु ोला!

स SMS) पतन आउन सक्छ। यसरी प्राति भ को सच
ू ना र्रपरका

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

www.hydrology.gov.np मभत्र ग र 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 िेरै र्षाा भ को स्थानमा पटहरोको जोखखमको पर्
ू स
ू ना पाउन नच्जकैको प्रहरी कायाालय
र्ा च्जल्ला प्रसासन कायाालयमा समेि फोन गना सक्नह
ु ु न्छ। त्यहां पतन यसर्ारे जानकारी गराइ को हुन्छ।
५) र्षाािको समयमा तनरन्िर समाचार सन्
ु ने बानी पतन बसाल्नह
ु ोला।

नोि: िपाईको आसपासमा ठूलो पानी परररहे को छ र्ा नदीमा
छ र्ा नदी

क्कासी बाढी आ को

क्कासी सुकेको छ भने माथी टदइ को ठे गानामा फोन र्ा इमेल र्ा

Facebook र्ा Twitter मा जानकारी पतन टदनुहोस है।

“कुनै पतन नदी जलािारमा हुनसक्ने बाढी वर्पद्बाि आफु पतन र्चौं अरुलाई
पतन बचाऔं”
जनटहिको लाधग जारी

