नेपाल सरकार
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग
बाढी पर्वा
ू नम
ु ान महाशाखा
विशेष बाढी पर्वा
ू नम
ु ान बल
ु ेटिन (Special Flood Forecast Bulletin)
(जारी मिति: २०७८-०४-०१ गते राती १०:३० बजे)
२०७८।०४।०२ गते दे खि महाकाली, कर्णाली, गण्डकी र यी नदीहरुका सहायक नदीहरुमा जलसतह उल्लेख्य बढ्ने
तथा कोशी र यस्का सहायक नदीहरुमा समेत जलसतह बढ्ने पर्वा
ू नम
ु ान रहे कोले यो विशेष बाढी बल
ु ेटिन जारी
गरिएको छ।
● सद
ु रु पश्चिम ,कर्णाली र लम्वि
ु नी प्रदे श भई बहने विशेषगरि महाकाली, कर्णाली, भेरी, सेती, तिनाउ,
पश्चिम राप्ती, बबई लगायतका नदीहरु तथा यिनका सहायक नदीहरुमा बहाव उल्लेख्य बढ्ने र केहिमा
सतर्क ता तह पार गर्ने पर्वा
ू नम
ु ान रहे को छ ।
● गण्डकी प्रदे श र प्रदे श १ का बिशेषगरी कालीगण्डकी, मर्स्यााङ्दी, बढ
ु ीगण्डकी, त्रिशल
ु ी, सन
ु कोशी,
भोटे कोशी, तामाकोशी, अरुण, तमोर लगायतका नदीहरु तथा यिनका सहायक नदीहरुमा बहाव उल्लेख्य
बढ्ने र केहिमा सतर्क ता तह आसपास पग्ु ने पर्वा
ू नम
ु ान रहे को छ ।
● बागमती प्रदे शको मध्यपहाडी तथा प्रदे श १, प्रदे श २ को चरु े र तराईका ससाना खोलाहरूमा आकस्मिक
वहाव (flash flood) हुन सक्ने पर्वा
ू नम
ु ान रहे को छ।
● रिउखोला, आरूण खोला, बाणगंगा, मानखोला, कान्द्रा, मोहना, खट्
ु टिया, पथारिया, स्याउली, चौधर
लगायत गण्डकी, लम्बि
नी,
कर्णाली
र
स
द
र
पश्चिम
प्रदे
श
को
च
र
े
र
तराईबाट
बहने नदीहरुमा बहाव बढ्ने र
ु
ु ू
ु
केहीमा सतर्क ता तह पार गर्न सक्ने पर्वा
ू नम
ु ान रहे को छ ।
महाशाखाबाट जारी हुने नियमित बल
ु ेटिन, फेसबक
ु र ट्विटर मार्फ त यस सम्बन्धि जानकारी अध्यावधिक समेत
गरिने छ।
सरोकारवालाका लागि परामर्श (Advisory):
२०७८ श्रावण २ दे खि ५ सम्म महाकाली, कर्णाली, भेरी, तिनाउ, पश्चिम राप्ति, बबई लगायतका नदीहरुमा बहाव
उल्लेख्य बढ्ने र केहीमा सतर्क ता तह पार गर्ने त्यसैगरी नारायणी र कोशीका सहायक नदीहरू कालीगण्डकी,
मर्स्यााङ्दी, बढ
ु ीगण्डकी, त्रिशल
ु ी, सन
ु कोशी, भोटे कोशी, तामाकोशी, अरुण, तमोर लगायतका नदीहरुमा सतर्क ता
आसपास पग्ु ने पर्वा
ू नम
ु ान रहे काले उक्त अवधिभर तटीय क्षेत्रहरू तथा डुवान भईरहने क्षेत्रहरूमा उच्च सतर्क ता
अपनाउनु हुन अनरु ोध छ।
(बाढी पर्वा
ू नम
ु ान वल
ु ेटिन यस विभागको वेवसाइट मा समेत हे र्न सकिने छ) विभागको फेसबक
ु पेज Nepal Flood Alert
(नेपाल बाढी सच
ु ना) हे रौं । विभागको ट्विटर पेजः Nepal Flood Alert (नेपाल बाढी सच
ू ना) हे रौं । )

नोट: पहे लो रङले मध्यम जोखिम रहे को संकेत गर्छ । रातो रङले उच्च जोखिमको संकेत गर्छ ।

