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बाढी पूर्ाानुमान र्ुलेटिन
जारी टमटि: २६ भाद्र २०७४, टबहान ६ बजे

आगामी ३ टिनको बाढी पूर्ाानुमान
१) आज, भोली र पसी िे शको पूर्ी भु -भागमा बािल लाटग हल्का िे खख मध्यम सम्म र्र्ाा हुन सक्ने पूर्ाानुमान छ। िे शको मध्य र पटिमी
भु -भागमा भने मध्यान्ह पटछ एक-िु ई स्थानमा मात्रै हल्का र्र्ााको सं भार्ना िे खखन्छ। (स्रोि: NWP, मौसम पूर्ाानुमान महाशाखा)
२) हाल िे शका सर्ै खोलानालामा बहाब सामान्य अर्स्थामा छ र िे शमा आज, भोली र पसी सर्ै मुख्य निी-नालाहरुमा बहाब सामान्य
अर्स्थामानै रहने िे खखन्छ। कुनै बाढी जोखखम हुने िे खखंिैन। िुलनात्मक रुपमा कोसी जलाधार र आसपासका खोला-नालाहरुमा
बहाब केही बढ् न सक्छ।

सर्ा साधारण िथा सरोकारर्ालामा सुझाब
३) िे शैभर लामो समय ठु लो पानी पाना सक्ने मौसमी प्रणाली आगामी ३ टिन सम्मै टर्कटसि हुने संभार्ना िे खखंिैन। िथापी पूर्ी क्षेत्रका
केही स्थानमा हल्का र्ा मध्यम र्र्ााको संभार्ना रहन्छ। यस अर्स्थामा िे शका कुनै पटन मुख्य निीनालाहरुमा आगामी ३ टिन बाढीले
सिकािा िह पार गने िे खखंिैन।
४) पसी सम्मै िे शका मुख्य निी-नालाहरुमा बहाब सिकािा िह भन्दा िलै रहने िे खखन्छ। निीििीय क्षेत्रमा गनुापने कायाहरु सहजिाका
साथ गना सटकने छ।

बुलेटिन अपडे ि संबखि जानकारी
यस बाढी पूर्ासूचना बुलेटिन हरे क टबहान ६ बजे िे खख ७ बजे टभत्रको अर्टधमा अपडे ि गररनेछ र टर्भागको र्ेभसाइि

www.hydrology.gov.np मा राखखने छ।

थप र टनयटमि जानकारीको लाटग टनम्न कुराहरु पढ् नुहुन अनु रोध:
१) ११५५ िोल फ्री नम्बरमा असार, श्रार्ण, भाद्र र असोज मटहनाभरी फोन गनुाहोस र सोध्नुहोस् । यो नंर्रमा फोन गिाा िपाईलाई
पैसा लाग्दै न
२) िपाई बाढी र्ा पटहरोको जोखखम युक्त स्थानमा र्ा नटजकै हनुहुन्छ भने मोबाइलमा ११५५ नंबरबाि “सिका रहनुहोस” भन्ने
अटभप्रायको एस एम एस (SMS ) पटन आउन सक्छ। यसरी प्राप्त भएको सूचना र्रपरका सर्ैलाई जानकारी पटन
गराउनुहोला!

३) िपाई मोबाइल, ल्यापिप र्ा कम्प्युिरमा ईन्टरनेि से र्ा प्रयोग गने गनुाहुन्छ भने कृपया हाम्रो र्ेभसाइि:

www.hydrology.gov.np टभत्र गएर हे नुाहोस। त्यहां आगामी २४ घण्टा सम्मको बाढी भटर्ष्यबाणी अपडे ि भइराखेको
हुन्छ। अटन अटहले कुन निीमा किी बहाब छ! कहां किी पानी पररराखेको छ! भन्ने जान्न चाही ं र्ेभसाइिको River Watch र

Rainfall Watch हे ने गनुाहोला है ।
४) र्ाटढ पूर्ासूचना र्ा धेरै र्र्ाा भएको स्थानमा पटहरोको जोखखमको पूर्ासूचना पाउन नटजकैको प्रहरी कायाालय र्ा टजल्ला
प्रसासन कायाालयमा समेि फोन गना सक्नुहुन्छ। त्यहां पटन यसर्ारे जानकारी गराइएको हुन्छ।
५) र्र्ाािको समयमा टनरन्तर समाचार सुन्ने बानी पटन बसाल्नुहोला।

नोि: िपाईको आसपासमा ठूलो पानी परररहेको छ र्ा निीमा एक्कासी बाढी आएको छ र्ा निी एक्कासी सु केको छ
भने माथी टिइएको ठे गानामा फोन र्ा इमेल र्ा Facebook र्ा Twitter मा जानकारी पटन टिनुहोस है।
“कुनै पटन निी जलाधारमा हुनसक्ने बाढी टर्पद्बाि आफु पटन र्चौ ं अरुलाई पटन बचाऔं”
जनटहिको लाटग जारी

