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बाढ� पवूा�नमुान महाशाखा

�वशषे बाढ� पवूा�नमुान बलेु�टन (Special Flood Forecast Bulletin)

(जार� �म�त: २०७८-०४-०१ गत ेराती १०:३० बजे)

२०७८।०४।०२ गते दे�ख महाकाल�, कणा�ल�, ग�डक� र यी नद�ह�का सहायक नद�ह�मा जलसतह उ�ले�य ब�ने
तथा कोशी र य�का सहायक नद�ह�मा समेत जलसतह ब�ने पवूा�नमुान रहेकोले यो �वशषे बाढ� बलेु�टन जार�
ग�रएको छ।

● सदुरु पि�चम ,कणा�ल� र लिु�वनी �देश भई बहने �वशषेग�र महाकाल�, कणा�ल�, भेर�, सेती, �तनाउ,
पि�चम रा�ती, बबई लगायतका नद�ह� तथा �यनका सहायक नद�ह�मा बहाव उ�ले�य ब�ने र के�हमा
सतक� ता तह पार गन� पवूा�नमुान रहेको छ ।

● ग�डक� �देश र �देश १ का �बशषेगर� काल�ग�डक�, म�याा��द�, बढु�ग�डक�, ��शलु�, सनुकोशी,
भोटेकोशी, तामाकोशी, अ�ण, तमोर लगायतका नद�ह� तथा �यनका सहायक नद�ह�मा बहाव उ�ले�य
ब�ने र के�हमा सतक� ता तह आसपास प�ुने पवूा�नमुान रहेको छ ।

● बागमती �देशको म�यपहाडी तथा �देश १, �देश २ को चरेु र तराईका ससाना खोलाह�मा आकि�मक
वहाव (flash flood) हुन  स�ने पवूा�नमुान रहेको छ।

● �रउखोला, आ�ण खोला, बाणगंगा, मानखोला, का��ा, मोहना, ख�ु�टया, पथा�रया, �याउल�, चौधर
लगायत ग�डक�, लिु�बनी, कणा�ल� र सदुरूपि�चम �देशको चरेु र तराईबाट बहने नद�ह�मा बहाव ब�ने र
केह�मा सतक� ता तह पार गन� स�ने पवूा�नमुान रहेको छ ।

महाशाखाबाट जार� हुने �नय�मत बलेु�टन, फेसबकु र ��वटर माफ� त यस स�बि�ध जानकार� अ�याव�धक समेत
ग�रने छ।

सरोकारवालाका ला�ग परामश� (Advisory):
२०७८ �ावण २ दे�ख ५ स�म महाकाल�, कणा�ल�, भेर�, �तनाउ, पि�चम राि�त, बबई लगायतका नद�ह�मा बहाव
उ�ले�य ब�ने र केह�मा सतक� ता तह पार गन� �यसगैर� नारायणी र कोशीका सहायक नद�ह� काल�ग�डक�,
म�याा��द�, बढु�ग�डक�, ��शलु�, सनुकोशी, भोटेकोशी, तामाकोशी, अ�ण, तमोर लगायतका नद�ह�मा सतक� ता
आसपास प�ुने पवूा�नमुान रहेकाले उ�त अव�धभर तट�य �े�ह� तथा डुवान भईरहने �े�ह�मा उ�च सतक� ता
अपनाउन ुहुन अनरुोध छ।

(बाढ� पवूा�नमुान वलेु�टन यस �वभागको वेवसाइट मा समेत हेन� स�कने छ) �वभागको फेसबकुपेज Nepal Flood Alert
(नेपाल बाढ� सचुना) हेर� । �वभागको ��वटर पेजः Nepal Flood Alert (नेपाल बाढ� सचूना) हेर� । )

नोट: पहेलो रङले म�यम जो�खम रहेको सकेंत गछ�  । रातो रङले उ�च जो�खमको सकेंत गछ�  ।


