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मौसम अिलोकनकतााहूको सनरन्त्तर सम्पका तथा समन्त्ियले यो सेिाको प्रभािकारीता
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ु ान शाखाबाट बाढी पूिाानम
ु ान तथा पूिस
बाढी पू िाानम
ा ू चना सेिामा प्रत्यक्ष रुपमा सिं लग्न हुने
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1

पररचय

नेपालमा हरे क िर्ा मनसुनको समयमा हुने िर्ााका कारण बाढीर्न्त्य विपद् दे चखँदै आरको
तथा त्यसबाट विशेर्गरर तराई-मधेशका होचा भूभागहूमा हुने डुबान र नदी कटानका
कारण िर्ेनी ठु लो र्नधनको क्षसत हुने गरे को छ। यसको न्त्युनीकरणको लासग बाढी
ु ान र पूिस
पूिाानम
ा ू चना सेिाको आिश्यकतालाई हृदयगम गरर विभागले विश्व मौसम
सिं गठनको सहयोगमा वि. सिं . २०४० साल दे चख नै बाढी सम्बन्त्धी अध्ययन कायाहूको
थालनी गरे को सथयो। वि. सिं . २०४४ साल दे चख नेपाल - भारत सबच समझदारी भइ बाढी
सू चना आदान-प्रदान कायाहूको थालनी भरको सथयो। वि. सिं . २०५० सालमा बाढी
भविष्यिाणी शाखा स्थापना भई बाढी भविष्यिाणीको कायाहू गदै आरकोमा वि. सिं . २०७२
सालबाट समुदायमा आधाररत बाढी पूिस
ा ू चना सेिाको शुरुिात गरररको सथयो। वि. सिं .
ु ान महाशाखाको स्थापना गरर यस कायालाई अझ भरपदो,
२०७५ सालमा बाढी पूिाानम
विश्िसनीय र प्रभािकारी बनाउदै लसगरको छ।
र्ल तथा मौसमर्न्त्य विपद्का घटनाहूबाट हुने र्नधनको क्षसत न्त्यू नीकरण गना सेन्त्डाई
कायाढाँचा तथा िदघाकासलन विकास पररलक्ष्य (सन् २०१५-२०३०) लाई समेत टे िा पुग्ने
तिरले वि.स. २०७३ सालदे चख हरे क िर्ा मनसुन अिसधको लासग केचन्त्रत भरर विभागले
मनसुन आपतकालीन कायायोर्ना तय गरर सोही अनुूप कृयाकलापहू गने व्यिस्था शुरु
गरे को सथयो। विपद् र्ोचखम न्त्यू नीकरण

राविय रणनीसतक कायायोर्ना (सन् २०१८-

२०३०) को पररलक्ष्यलाई समेत दृविगत गरर वि. सिं . २०७८ िैशाख मवहनामा मनसुन
ु ान तथा पूिस
आपतकालीन कायायोर्ना स्िीकृत गरर यस िर्ापसन बाढी पूिाानम
ा ू चना से िा
सिं चालन गरररको सथयो।
ु ान
विभागले वप्र मनसुन, मनसुन र पोि मनसुन अिसधमा सिं चालनमा ल्यारको बाढी पूिाानम
तथा पूिस
ा ू चना सेिाको समग्र गसतविसध, प्रकृयाको र्ानकारी, सेिाको विश्लेर्ण तथा
मू ल्यािंकनको असभलेचखकरण गरर आगामी िदनहूमा यस सेिालाई थप प्रभािकारी बनाउने
ु ान तथा पूिस
उद्देश्य राखी प्रथम पटक “बाढी पूिाानम
ा ू चना प्रसतिेदन २०७८” तयार गरररको
छ।
यस िर्ा नेपालमा मनसुन र्ेठ २८ गते दे शको पूिी भूभागबाट आगमन भरको र असोर्
२५ गते नेपालबाट बवहगामन भरको सथयो । सनधााररत कायायोर्ना अनुसार विभागले मनसुन
सभरने शुरुिाती चरणदे चख नै उपलब्ध स्रोत र साधनको उपयोग गरर
र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग

२४ घण्टे बाढी
1

ु ान तथा पूिस
बाढी पूिाानम
ा ूचना प्रसतिेदन २०७८

ु ान तथा पूिस
पूिाानम
ा ू चना सेिा सिं चालनमा ल्यारको सथयो। क्षेसरय स्तरको South Asian
ु ान तथा
Seasonal Climate Outlook Forum (SASCOF) प्रसतिेदन, मौसम पूिाानम
विश्वव्यापी मौसम र बाढी सम्बन्त्धी प्राूपहूका अनुसार, यस िर्ा नेपालमा सरदर भन्त्दा
ु ान
बढी िर्ाा हुने प्रक्षेपणलाई मध्यनर्र राखी मनसुन शुरु हुन पूिा दे चख नै बाढी पूिाानम
ु ान प्राूपहूको अध्ययन अिलोकन
कायाको लासग आिश्यक र्ल तथा मौसम पूिाानम
कायाहू शुरु गरररको सथयो।
यो िर्ा मनसुन प्रणाली सभसरने शुरुिाती क्रममा नै दे शव्यापी रुपमा िर्ाा तथा बाढी, डुबान
लगायतका र्ल तथा मौसमर्न्त्य विपद्का घटनाहू घट्न गर। मनसुन अिसधमा मार
नभई यो िर्ा वप्र-मनसुन र पोि मनसुनमा समेत र्ल तथा मौसमर्न्त्य घटनाहू भरको
पाइयो । मनसुन शुरु हुन ु अगािै दे चखरको Tauk Tae र Yaas नामक चक्रिातीय
प्रणालीहू यसका उदाहरण हुन। त्यसै गरर मनसुनको बवहगामन पश्चात पसन पचिमी िायु
ु
प्रणाली र बङ्गालको खाडीमा दे चखरको न्त्यू न चापीय प्रणालीको सिं यक्त
प्रभािबाट विशेर्गरर
नेपालको सुदूरपचिम, कणााली र प्रदे श १ मा बाढीर्न्त्य घटनाहू दे चखर।
मनसुनको अिसधमा भरका बावढर्न्त्य घटनाहूको विश्लेर्ण गदाा यस िर्ा विशेर्गरर ३ िटा
मुख्य मौसम प्रणालीको प्रभाि दे शव्यापी रुपमा भरको पाइयो। २०७८ र्ेठ २९ दे चख
असार २ सम्म पवहलो प्रणाली, असार १४ दे चख असार २० सम्म दोस्रो प्रणाली र भदौ
१० दे चख भदौ १५ सम्म तेस्रो प्रणालीका कारण असधक िर्ाा भई बाढीको घटनाले व्यापक
ूप सलरको पाइयो।
विगतका िर्ाहूमा झै विभागले यो िर्ा पसन प्रमुख नदीहू कोशी, कणााली, नारायणी र
महाकाली तथा वयनका सहायक नदीहूमा तथा महाभारत पिात शृङ्खलाबाट उत्पन्न हुने
कन्त्काई, कमला, बागमती, पूिी राप्ती, सतनाऊ, पचिम राप्ती र बबई गरर ११ िटा नदी
बेससनहूका बाढी प्रभावित क्षेरहूलाई केन्त्रमा राखेर र्नधनको क्षसत न्त्यू नीकरणको उद्देश्य
ु ान तथा पूिस
राखी समुदायमा आधाररत पूिाानम
ा ू चना सेिा सिं चालनमा ल्याइरको सथयो।
यसका साथै पहाडी क्षेर तथा च ुरे - तराईमा स-साना खोलानालाको कारण हुनसक्ने
आकचस्मक बहािलाई मध्यनर्र गरर र्ल तथा मौसमर्न्त्य घटनाबाट प्रभािमा पना सक्ने
ु ान तथा पूिस
क्षेरहूमा पूिाानम
ा ू चना र्ारी गने काया समेत गररयो।
ु ान तथा पूिस
विभागले समुदायमा आधाररत बाढी पूिाानम
ा ू चना सेिालाई प्रभािकारी बनाउन
अत्याधुसनक र्ल तथा मौसम स्िचासलत उपकरणहूबाट मोबाइल तथा भूउपग्रह सू चना
र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग
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प्रणाली

माफात

प्राप्त

तथयािंकहू,

मौसम

स्याटलाइट

तस्िीरहू,

गचणतीय

मौसम

ु ानहू, बाढी सम्बन्त्धी विश्िव्यापी, क्षेसरय, राविय तथा र्लाधार स्तरका प्राूपहू
पूिाानम
ु ान समेवट प्रत्येक िदन बाढी पूिाानम
ु ान
प्रयोग गरर आगामी तीन िदनसम्मको बाढी पूिाानम
बुलेवटन र्ारर गने, विपद् व्यिस्थापन सनकायहूमा पूिा तयारी प्रयोर्नका लासग सू चना
प्रिाह गने, सामाचर्क सिं र्ाल तथा अन्त्य सिं चार माध्यमहूमा विर्म बाढीर्न्त्य पररचस्थसतमा
सू चना सम्प्रेर्ण गने कायाका साथै बाढी विपद् र्ोचखमको अिस्था पवहचान गरर समुदायस्तरमा
पूिस
ा ू चना रस्. रम्. रस्. अलटा प्रिाह गने कायाहू गदै आरको छ। यस बाहे क मनसुन
अिसधभर बाढी सम्बन्त्धी र्नस्तरको चर्ज्ञासाहूको सम्बोधन गना टे सलफोन सेिा (टोल वफ्र
निं ११५५) समेत सिं चालनमा ल्याइरको सथयो।
ु ान
यस प्रसतिेदनमा विभागले वप्र मनसुन, मनसुन र पोि मनसुन अिसधमा गरे का बाढी पूिाानम
तथा पूिस
ा ू चना सम्बन्त्धी र्ानकारीहूलाई समेवटरको छ।

2 नेपालमा मनसुनको आगमन तथा बवहगामन
यस िर्ा २०७८ र्ेठ २८ (११ र्ुन २०२१) गते नेपालको पूिी भूभागबाट मनसुनको
आगमन (Monsoon Onset) भरको सथयो। यस सम्बन्त्धमा विभागले २०७८।०२।२९
मा प्रेस विज्ञसप्त माफात र्ानकारी गरारको सथयो। र्ेठ २९ गते लुचम्बनी प्रदे श सम्म र
र्ेठ ३० गते सम्ममा नेपालभर मनसुन फैसलरको सथयो।
यस िर्ा मनसुनको शुरुिाती अिस्था दे चख नै मनसुन सकृय हुन गई दे शभर िर्ाात ् भई
असधकािंश स्थानहूमा औसत िा औसत भन्त्दा बढी िर्ाा मापन भयो।
यस िर्ाको मनसुन वि. सिं . २०७८ असोर् २२ गते नेपालको सुदूरपचिम प्रदे श, कणााली
प्रदे श र लुचम्बनी प्रदे शको पचिमी भूभागबाट बावहरररको सथयो भने २०७८ असोर् २५
गते (११ अक्टोबर २०२१) दे शको समग्र भूभाग िाट मनसुन बावहरररको सथयो। विभागले
२०७८।०६।२५ मा मनसुन बवहगामन (Monsoon Withdrawl) सम्बचन्त्ध मनसुन
बुलेवटन र्ारी गरे को सथयो।

3

ु ान तथा पूिस
बाढी पूिाानम
ा ूचना सेिा प्रणाली

ु ान गना, वहमताल विस्फोट िा
दे शभरका विसभन्न नदीहूको बाढी अनुगमन तथा पूिाानम
अन्त्य कारणले उत्पन्न हुन सक्ने बाढी समेतको लासग पूिस
ा ू चना प्रिाह गना यस विभाग
ु ान महाशाखा मनसुनको अिसधभर २४ सै घण्टा सिं चालन गररन्त्छ।
अन्त्तगातको बाढी पूिाानम
र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग
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ु ान तथा पूिस
बाढी पूिाानम
ा ू चनाको लासग दे शभर सिं चालनमा रहे का र्लसतह तथा िर्ाामापन
(स्िचासलत र म्यानुअल) उपकरणहूबाट प्राप्त तथयाङ्कहूका साथै विसभन्न र्ल मौसम
ु ान नसतर्ाहूलाई reference को रुपमा प्रयोग गने गररन्त्छ।(‘अनुसूची
प्रारुपहूको पूिाानम
ग’)
ु ान महाशाखाले मनसुन अिसधभर र अन्त्य समयमा समेत सनरन्त्तर मौसम प्रणाली
बाढी पूिाानम
ु ान तथा पूिस
रिम् नदीहूको अनुगमन गरर बाढी पूिाानम
ा ू चना सेिा सिं चालन गदा छ। विशेर्
ु ान भरमा, भू - स्खलनको
पररचस्थसतमा र्लसतह सतकाता आसपास पुग्न सक्ने पूिाानम
कारण हुने बाँध र सोको सबष्फोटनबाट हुने बाढी, वहमताल विष्फोटको र्ोचखमको अिस्था
आरमा भने र्ुनसुकै समयमा यस शाखाबाट पूिस
ा ू चना सेिा सिं चालन गररन्त्छ।
ु ान बुलेवटन र
र्ल तथा मौसम र्न्त्य पूिस
ा ू चनाका लासग विभागले दै सनक मौसम पूिाानम
ु ान बुलेवटन र्ारी गदा छ। त्यसै गरर विशेर् मौसम तथा बाढीर्न्त्य प्रणालीको
बाढी पूिाानम
प्रक्षेपण हुँदा विशेर् मौसम बुलेवटन र विशेर् बाढी अलटा तथा बाढी बुलेवटन र्ारी गने
गदा छ।

ु ान बुलेवटन
3.1 दै सनक मौसम पूिाानम
ु ान महाशाखाबाट प्रकाशन हुने मौसम पूिाानम
ु ान बुलेवटनमा दे शका विसभन्न
मौसम पूिाानम
ु ान र
भूभागहूमा हालको मौसम अिस्था तथा आगामी ३ िदनको मौसम पूिाानम
सरोकारिालाका लासग परामशा िदने गररन्त्छ। उक्त बुलेवटन दै सनक २ पटक (सबहान ६
बर्े र साँझ ६ बर्े) र्ारी गररन्त्छ र र्ारी भरपसछ िेबसाइटमा राचखने तथा
सरोकारिालाहूलाई इमेल माफात सम्प्रेर्ण गने गररन्त्छ।

ु ान बुलेवटन
3.2 दै सनक बाढी पूिाानम
ु ान महाशाखाबाट दै सनक सबहान ७ बर्े प्रकाशन हुने बाढी बुलेवटनमा नदीहूको
बाढी पूिाानम
ु ान र सरोकारिालाका लासग परामशा
हालको अिस्था तथा आगामी ३ िदनको बाढी पूिाानम
िदने गररन्त्छ। सो दै सनक बुलेवटन र्ारी भरपसछ िेबसाइटमा राचखने, सरोकारिालाहूलाई
इमेल माफात तथा सिासाधारणका लासग सामाचर्क सिं र्ाल फेसबुक र चट्िटरबाट समेत
सम्प्रेर्ण गररन्त्छ।
ु ानमा नदीमा बहाि बढ्दो क्रममा हुने, घट्दो क्रममा हुने िा सामान्त्य
तीन िदने बाढी पूिाानम
ु ान गने गररन्त्छ। र्लपामन केन्त्रहूमा र्लसतह उल्लेख्य िृवि
घटबढ हुने भनी पूिाानम
र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग
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ु ान भरमा, र्लसतह बढ्न गई सतकाता तह आसपास पुग्ने, सतकाता तह पार
हुने पूिाानम
ु ानहू
भई खतरा आसपास पुग्ने तथा खतरा तह पार हुने सम्भािना सम्बचन्त्ध पूिाानम
गररन्त्छ।
ु ानलाई विशेर्गरर तीन भागमा विभार्न गरररको हुन्त्छ।
बुलेवटनको दै सनक बाढी पूिाानम
पवहलो भागमा प्रमुख नदीहू कोशी, कणााली, नारायणी र महाकाली तथा वयनका सहायक
ु ान गररन्त्छ। दोस्रो भागमा महाभारत पिात श्रृङ्खलाबाट
नदीहूमा हुने बहािको पूिाानम
उत्पन्न हुने नदीहू कन्त्काई, कमला, बागमती, पूिी राप्ती, सतनाउ, पचिम राप्ती र बबई
ु ान गररन्त्छ। तेस्रो भागमा आकचस्मक बहाि (Flash Flood)
नदीमा हुने बहािको पूिाानम
हुन सक्ने क्षेरको वििरण रहन्त्छ। उक्त बुलेवटन र्ारी गरररको िदनको लासग चर्ल्लागत
तथा सोको भोसलपल्ट र पसीपल्टको (आगामी २ िदनको) लासग प्रदे शगत आकचस्मक बहाि
ु ान गररन्त्छ। मनसुन अिसधभर प्रकाशन गरररका ११९ िटा दै सनक बाढी बुलेवटनहू
पूिाानम
‘अनुसूची ख’ मा राचखरको छ।

3.3 विशेर् मनसुन बुलेवटन
ु ान भरमा र्ुनसुकै समयमा मौसम पूिाानम
ु ान
कुनै क्षेर विशेर्मा असामान्त्य िर्ाा हुने पूिाानम
महाशाखाले दै सनक मौसम बुलेवटनका असतररक्त विशेर् मनसुन बुलेवटन र्ारी गने गदाछ।
सो बुलेवटन र्ारी भरपसछ िेबसाइटमा राख्ने, सरोकारिालाहूलाई इमेल पठाउने र फेसबुक
तथा चट्िटरमा राख्ने गररन्त्छ।

3.4 विशेर् बाढी अलटा / बाढी बुलेवटन
ु ान भरमा र्ुनसुकै समयमा बाढी
कुनै क्षेर विशेर्मा विर्म बाढीर्न्त्य गसतविसधहूको पूिाानम
ु ान महाशाखाले दै सनक बाढी बुलेवटनका असतररक्त विशेर् अलटा िा विशेर् बाढी
पूिाानम
बुलेवटन र्ारी गने गदा छ। सो अलटा / बाढी बुलेवटन र्ारी भरपसछ िेबसाइटमा राख्ने,
सरोकारिालाहूलाई इमेल पठाउने र सामाचर्क सिं र्ाल फेसबुक तथा चट्िटरमा राख्ने
गररन्त्छ।

3.5 चौबीस घण्टे बाढी पूिस
ा ूचना सेिा सिंचालन
मनसुन अिसधभर दे शभरको २०० भन्त्दा बढी स्िचासलत िर्ाामापन केन्त्रहू तथा १००
भन्त्दा बढी स्िचासलत र्लसतह मापन केन्त्रहूको सनरन्त्तर अनुगमन गररन्त्छ। विभागबाट
विसभन्त्न नदी आसपासका क्षेरहूमा बाढीको सम्भािना र बाढीको र्ोचखम पवहचान गरर
र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग
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नदी र्लमापन केन्त्रहूमा क्रमशीः सतकाता तह र खतरा तह तोवकरको र सोको आधारमा
रस्. रम्. रस्. माफात तल्लो तवटय क्षेरमा पूिस
ा ू चना सिं प्रर्
े ण गने गरररको छ। त्यसै गरर
कुनै क्षेरको िर्ाामापन केन्त्रहूमा तोवकरको ससमा भन्त्दा बढी िर्ाात भरमा सो क्षेर
आसपासमा रस्. रम्. रस्. माफात पूिस
ा ू चना िदइने गरररको छ। यस सन्त्दभामा ठू ला
नदीहूमा ८ दे चख १० घण्टा, मझौला नदीहूमा ५ दे चख ६ घण्टा र साना नदीहू र
Flash Flood को हकमा १ दे चख २ घण्टा पवहले रस्. रम्. रस्. गने गरररको छ।

चचर 3-1 : बाढी रस्. रम्. रस्. अलटा पठाइने क्षेरहू
रस्. रम्. रस्. माफात सरोकारिालाहू र सिासाधारणलाई पूिस
ा ू चना प्रदान गने कायाका
लासग विभागले हाल २४६ िटा बाढी र्ोचखमका क्षेरहू (Flood Polygon) (चचर 3-1)
पवहचान गरे को छ। यसका लासग मोबाइल सेिा प्रदायक कम्पनीहू नेपाल टे सलकम र
रन् सेल सँग समझदारी गरर सो क्षेरमा रहे का मोबाइल प्रयोगकतााहू तथा अन्त्य
सरोकारिालाहूलाई रस्. रम्. रस्. माफात पुिस
ा ू चनाहू सम्प्रेर्ण गने गरररको छ। यस
अिसधभर पठाइरका रस्. रम्. रस्. हूको विस्तृत वििरण ‘अनुसूची घ’ मा राचखरको छ।
विभागबाट मनसुन अिसधभर र विशेर् बाढी बुलेवटन / अलटा र्ारी गरररको अिस्थामा
सिासाधारणलाई बाढी पूिस
ा ू चना र र्ानकारी प्राप्त गना, नेपाल टे सलकम र रन् सेल
प्रयोगकतााहूको लासग चौबीसै घण्टा सनशुल्क (toll free) टे सलफोन (११५५) सेिा सिं चालन
गरर सू चना प्रिाह गने गररन्त्छ।
र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग
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ु े सू चना प्रविसधको लोकवप्रय
साथै सिासाधारणको लासग सहर् रुपमा सू चना पुर्याउने हे तल
माध्यमहू मध्येका सामाचर्क सन्त्र्ालहरु, नेपाल बाढी सू चना-Nepal Flood Alert
(/FlowForecasting) नामको Verified फेसबुक पेर् (१८ हर्ार भन्त्दा बढी Follower)
तथा Nepal Flood Alert! नेपाल बाढी सू चना! (@DHM_FloodEWS) नामको verified
चट्िटर (२९.५ हर्ार भन्त्दा बढी Follower) माफात सू चना प्रिाह गने गररन्त्छ।
ु ान तथा पुिस
विभागले र्ारी गने बाढी पूिाानम
ा ू चनाहू सरोकारिाला सनकाय तथा सिासाधारण
सम्म पुर्याउनको लासग चचर 3-2 बमोचर्म सू चना सम्प्रेर्ण गररन्त्छ।

ु ान तथा पूिस
चचर 3-2 : बाढी पूिाानम
ा ू चना सिं प्रर्
े ण सिं र्ाल

4 वप्र-मनसुन प्रणालीहू
मनसुन प्रणाली शुरु हुन ु पूिा पसन विर्म मौसम तथा बाढी सम्बन्त्धी घटनाहू बाढी
ु ान शाखाले सनयसमत अिलोकन गने गदा छ। यस िर्ा मनसुन अिसध भन्त्दा अचघ
पूिाानम
सनम्न दुई विशेर् मौसम घटनाहूको असग्रम र्ानकारी तथा पूिा तयारीको लासग सामाचर्क
सिं र्ाल, िेबसाइट तथा सरकारिालालाई इमेल माफात सू चना सम्प्रेर्ण भरको सथयो।

ँ ी
4.1 'Tauk Tae' सामुिरक आध
(र्ारी समसतीः २०७८।०२।०४ साँझ ८ बर्े)
बाढी अलटाको वििरणीः
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ँ ीको प्रभािले नेपालको विशेर् गरर पचिम भूभागमा हुने िर्ााको
"Tauk Tae" सामुिरक आध
कारण सुदूरपचिम, कणााली, लुचम्बनी र गण्डकी प्रदे शका पहाडी भूभाग भई बहने स-साना
नदीमा िहाि बढ्ने, केहीमा सतकाता तह आसपाससम्म पुग्न सक्ने हुँदा समसत २०७८ र्ेठ
४ गते अपरान्त्हदे चख र्ेठ ७ गते सम्म उक्त स्थानहूका नदीतटीय क्षेरमा हुने गसतविसधमा
विशेर् सािधानी अपनाउन अनुरोध छ।
बाढी ससमक्षाीः यस अिसधमा डडे लधुरा, बाँके, बिदा या, सुखेत, दै लेख, कासलकोट र
ु ा साथै साना नदीहूमा बहाि बढे को सथयो।
आसपासका चर्ल्लाहूमा भारी िर्ाा हुनक

4.2 ‘YASS’ चक्रिात
(र्ारी समसतीः २०७८।०२।१२ साँझ ५:३० बर्े)
बाढी अलटाको वििरणीः
ँ ीको प्रभािले हुने िर्ााको
बिं गालको खाडीमा विकास भरको "YASS" नामको सामुिरक आध
कारण नेपालको पूिी भूभागबाट शुरु भई पचिमसतर विशेर्गरर प्रदे श निं . १, बागमती,
गण्डकी र कणााली प्रदे शका पहाडी भूभाग भई िहने स-साना नदीहूमा बहाि बढ्ने र
केहीमा सतकाता तहसम्म पुग्न सक्ने तथा प्रदे श २ र लुचम्बनी प्रदे शका तराई क्षेरका केही
साना नदीहूमा आकचस्मक बाढी समेत आउने सम्भािना रहे को हुँदा २०७८ र्ेठ १२
गते रासतदे चख र्ेठ १५ गतेसम्म नदी तटीय क्षेर तथा तराईका डुबान हुने होचा स्थानहूमा
उच्च सािधानी अपनाउन हुन अनुरोध छ।
बाढी ससमक्षाीः यस अिसधमा सप्तरी, ससराहा, निलपरासी (बदा घाट सुस्ता पूि)ा , निलपरासी,
ु ा साथै साना नदीहूमा बहाि बढे को
चचतिन र आसपासका चर्ल्लाहूमा भारी िर्ाा हुनक
सथयो।

5 मनसुन अिसधका विशेर् बाढी घटनाहू
यस िर्ाको मनसुन अिसधमा विशेर्गरर तीन पटक अत्यासधक भारी िर्ाा गराउने गरर मनसुन
प्रणाली सकृय रुपमा दे खा परे को सथयो। र्सका कारण उल्लेख्य बाढीर्न्त्य घटनाहू तथा
भौसतक तथा मानविय क्षसत भयो। असारको शुरुमा, असारको मध्यमा र भदौको मध्यमा
दे चखरका उक्त प्रणालीहूको विस्तृत वििरण यस प्रकार छन्।

र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग
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5.1 र्ेठ ३१ दे चख असार २ सम्मको मौसम प्रणाली
यस प्रणालीका सन्त्दभामा विभागबाट ‘विशेर् बाढी अलटा निं . १’, ‘विशेर् मनसुन बुलेवटन निं .
२’ र ‘विशेर् मनसुन बुलेवटन निं . ३’ र्ारी गरररको सथयो।
यस अिसधमा दे शभर मापन भरको कुल िर्ााको अिस्था (spatial distribution of
cumulative rainfall) चचर 5-1 मा दे खाइरको छ।

चचर 5-1 : र्ेठ ३१ सबहान ८:४५ दे चख असार ०२ सबहान ८:४५ सम्मको कुल िर्ाा
यस अिसधको समग्र िर्ााको अिस्था अध्ययन गदाा गण्डकी प्रदे शको असधकािंश भूभागमा
तथा सू दूरपचिम र लुचम्बनी प्रदे शको च ुरे तराई क्षेरका केही स्थानहूमा भारी िर्ाा भरको
दे चखन्त्छ।
मनसुन शुरु भर दे चख नै विशेर्गरर र्ेठ ३१ दे चख असार २ सम्म नारायणी नदी र्लाधारमा
असत भारी िर्ाा भरको सथयो। सामान्त्यतया कम िर्ाा हुने मनाङमा (हुम्दे केन्त्र) असार २
गते रकै िदनमा ८२.२ सम. सम. िर्ाा भई मस्याातदी र यसका सहायक नदीहूमा बाढी
आउँदा ताल गाँउ डुबानमा पयो भने अन्त्य थुप्रै भौसतक पूिााधारहूमा क्षसत पुगेको सथयो।
असार १ गते मेलम्चीको मासथल्लो तटीय क्षेरमा पवहरो गई नदी थुसनरर फुट्दा गेग्रान
बहाि (debris flow) भइ मेलम्ची बर्ारमा ठू लो क्षसत भरको सथयो। मेलम्ची र्लाधार
नचर्क रहे का बलेफी खोला र लाङटाङ खोलाका साथै भोटे कोशी खोलामा समेत सो समयमा
र्लसतहमा उल्लेख्य िृिी भरको सथयो (चचर 5-2)।
र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग
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लाङटाङ खोला स्याफ्रुबेसी केन्त्रमा असार १ गते १६:०० दे चख तथा भोटे कोशी नदी
स्याफ्रुबेसी केन्त्रमा र्लसतह असार १ गते १८:३० दे चख र्लसतहमा उल्लेख्य िृवि भरको
सथयो। त्यसै गरी मेलम्ची खोला नाकोटे केन्त्रमा असार १ गते १८:३० दे चख र बलेफी
खोला र्लविरे केन्त्रमा असार १ गते १९:३० दे चख अकस्मात् र्लसतह बढ्न गई विभागको
स्िचासलत उपकरणमा क्षसत पुगेको सथयो। मेलम्ची बाढीको सन्त्दभामा विभागले असार ३
गते सिं चक्षप्त वििरण सािार्सनक गरे को सथयो। (अनुसूचीीः ख)

चचर 5-2 : र्ेठ ३१ दे चख असार २ सम्मको भोटे कोशी खोला स्याफ्रुबेँसी, मेलम्ची खोला

नाकोटे , बलेफी खोला र्लिीरे र लाङटाङ खोला स्याफ्रुबेँसी र्लमापन केन्त्रको र्लसतहको
अिस्था
नारायणी नदी दे िघाटमा असार १ गते रासत ११ बर्े यस िर्ाकै उच्चतम र्लसतह (गेर्
१०.४६ सम.) मापन भरको सथयो। (चचर 5-3)

र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग
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चचर 5-3 : र्ेठ ३१ दे चख असार २ सम्मको नारायणी नदी दे िघाट र्लमापन केन्त्रको
र्लसतहको अिस्था
सो क्रममा दे चखरका स्थान विशेर् घटनाहू तचस्बर ५-१, ५-२, ५-३, ५-४, ५-५ र
५-६ मा दे खाइरको छ।

तचस्बर : सनरर् थकाली / अनलाइन खबर (२०७८।०२।३१)

तचस्बर 5-1 : मुस्ताङको िारागुङ मुचक्तक्षेर गाउँपासलकाको लुप्रा खोलामा आरको लेदो
सवहतको बाढी।
र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग
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तचस्बर : मसनप गुरुङ /काचन्त्तपुर (२०७८।०३।०१)

तचस्बर 5-2 : मनाङको सतमाङखोलामा आरको बाढीले बगाउनु अचघको सतमाङखोलाको
बेसलसिर्।

तचस्बर : अिंगद ढकाल /काचन्त्तपुर (२०७८।०३।०२)

तचस्बर 5-3 : बाढीपसछको मेलम्ची बर्ार

र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग
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तचस्बर : विकास लम्साल (NDRRMA को मनसुन २०७८ को ६० िदने प्रसतिेदन)

तचस्बर 5-4 : ससन्त्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोलाको चशर भेमाथाङ्गको पवहरो

तचस्बर : विकास श्रेष्ठ / अनलाइन खबर (२०७८।०३।०२)

तचस्बर 5-5 : मेलम्ची बाढीमा फसेकाहूको हे सलकप्टरबाट उद्दार हुँदै।

र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग
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तचस्बर : अन्नपुण ा (२०७८।०३।०२)

तचस्बर 5-6 : लमर्ुङको दोदीखोलाको बाढी।

5.2 असार १४ दे चख असार २० सम्मको मौसम प्रणाली
यस प्रणालीका सन्त्दभामा विभागबाट ‘विशेर् बाढी बुलेवटन निं . १’ र ‘विशेर् मनसुन बुलेवटन
निं . ३’ र्ारी गरररको सथयो।
असार १४ दे चख असार २० सम्म खासगरर नेपालको पूिी भूभागमा भारी िर्ाा भई बाढीर्न्त्य
घटनाहू घट्यो। यस अिसधमा दे शभर मापन भरको कुल िर्ााको अिस्था (spatial
distribution of cumulative rainfall) चचर 5-4 मा दे खाइरको छ।

चचर 5-4 : असार १४ सबहान ८:४५ दे चख असार २० सबहान ८:४५ सम्मको कुल िर्ाा
र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग
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यस अिसधको समग्र िर्ााको अिस्था अध्ययन गदाा गण्डकी प्रदे श, बागमती प्रदे श र मधेश
प्रदे श को असधकािंश भूभागमा तथा प्रदे श १ को तराई क्षेरका स्थानहूमा भारी िर्ाा भरको
दे चखन्त्छ।
उक्त अिसधमा बागमती, कमला र पूिी राप्ती नदीहूमा र्लसतहले खतरा तह पार गरे को
सथयो। बागमती र पूिी राप्तीमा यस िर्ाकै उच्चतम र्लसतह मापन भरको सथयो। बागमती
नदी पधेरादोभान र्लमापन केन्त्रमा असार १९ गते सबहान ८:३० बर्े गेर् ७.१७ सम.
(अनुमासनत बहाि ३४३० क्युमेक) मापन भरको सथयो। पूिी राप्ती नदी रर्ैया र्लमापन
केन्त्रमा असार १८ गते राती १२ बर्े गेर् ४.८२ सम. (अनुमासनत बहाि

२५७०

क्युमेक) मापन भरको सथयो।(चचर 5-5)

चचर 5-5 : असार १४ दे चख असार २० सम्मको बागमती नदी पधेरादोभान र पू िी राप्ती
नदी रर्ैया र्लमापन केन्त्रको र्लसतहको अिस्था
सो क्रममा दे चखरका स्थान विशेर् घटनाहू तचस्बर 5-7, ५-८, ५-९, ५-१० र ५-११
मा दे खाइरको छ।

र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग
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तचस्बर: अनलाइन खबर (२०७८।०३।१८)

तचस्बर 5-7 : हुलाकी रार्मागाअन्त्तगात ससरहा र धनुर्ा चर्ल्लालाई र्ोड्ने कमला नदीको
सनमााणाधीन पुल भाससरको।

तचस्बर: रमेशकुमार पौडेल/काचन्त्तपुर (२०७८।०३।१८)

तचस्बर 5-8 : बाढीले र्लमग्न चचतिन खै रहनीको गाउँ।

र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग
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तचस्बर: सम्झना/काचन्त्तपुर (२०७८।०३।१७)

तचस्बर 5-9 : तनहुँको म्याग्दे गाउँपासलका-६ चस्थत तुरतुरेमा डुबानमा परे का खेतहू।

तचस्बर: असनल ढकाल / अन्नपुण ा (२०७८।०३।१७)

तचस्बर 5-10 : पूिी चचतिनको लदरी खोलाले धुसरी पुल बगारको ।

र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग
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तचस्बर: अनलाइन खबर (२०७८।०३।२०)

तचस्बर 5-11: ससससाया नदीको बाढीले िीरगञ्ज महानगरपासलकाका विसभन्न बस्तीहू
डुबानमा।

5.3 भदौ १० दे चख भदौ १५ सम्मको मौसम प्रणाली
यस प्रणालीका सन्त्दभामा विभागबाट ‘विशेर् मनसुन बुलेवटन निं . ८’ र ‘विशेर् बाढी अलटा
निं . ३’ र्ारी गरररको सथयो।
भदौ १० र ११ गते निलपरासी आसपासका क्षेरहूमा असतभारी िर्ाा तथा डुबानको
घटनाहू घटे । भदौ ११ गते २४ घण्टाको िर्ााको मापन अनुसार पूिी निलपरासीको
बतासा केन्त्रमा सबैभन्त्दा बढी ४३४.२ सम. सम.; परासी, बाणगिं गा र सेमारीमा ३०० सम.
सम. भन्त्दा बढी तथा ससन्त्धुलीमाढी, डण्डा, दुम्कौली, भै रहिा र सुयप
ा रु ा चस्थत िर्ाामापन
केन्त्रहूमा २०० सम. सम. भन्त्दा बढी मापन भरको सथयो। यस प्रणालीको कारण बदा घाटमा
डुबान भई पूिा पचिम रार्मागा समेत अिरुि भरको सथयो।
यस अिसधमा दे शभर मापन भरको कुल िर्ााको अिस्था (spatial distribution of
cumulative rainfall) चचर 5-6 मा दे खाइरको छ।

र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग
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चचर 5-6 : भदौ १० सबहान ८:४५ दे चख भदौ १४ सबहान ८:४५ सम्मको कुल िर्ाा
यस अिसधको समग्र िर्ााको अिस्था अध्ययन गदाा गण्डकी प्रदे शको दचक्षणी भूभाग र
लुचम्बनी प्रदे शको पूिी भूभागमा असत भारी िर्ाा, प्रदे श १, मधेश प्रदे श र बागमती प्रदे शका
असधकािंश भूभागमा र लुचम्बनी प्रदे शको बाँकी भूभागमा मध्यम दे चख भारी िर्ाा भरको
दे चखन्त्छ।
यस प्रणालीको असरले कोशी, कणााली र महाकाली नदीहूमा मनसुन अिसध भरकै उच्च
र्लसतह मापन भरको सथयो (चचर 5-7)। कोशी नदी चतरा र्लमापन केन्त्रमा भदौ १३
गते सबहान ११ बर्े गेर् ५.७५ सम. (अनुमासनत बहाि

७९०० क्युमेक) मापन भरको

सथयो। कणााली नदी चचसापानी र्लमापन केन्त्रमा भदौ १५ गते सबहान ६:३० बर्े गेर्
८.९३ सम. (अनुमासनत बहाि

६१६० क्युमेक) मापन भरको सथयो। महाकाली नदी

पारीगाँउ र्लमापन केन्त्रमा भदौ १४ गते सबहान ११ बर्े गेर् ६.७४ सम. मापन भरको
सथयो।

र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग
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चचर 5-7 : भदौ १० दे चख भदौ १५ सम्म दे शका प्रमुख नदीहूको र्लसतहको अिस्था
सो क्रममा दे चखरका स्थान विशेर् घटनाहू तचस्बर 5-12 र ५-१३ मा दे खाइरको छ।

तचस्बर: से तोपाटी (२०७८।०५।१०)

तचस्बर 5-12 : निलपरासी र ूपन्त्दे हीका असधकािंश स्थानहू डुबानमा।

र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग

20

ु ान तथा पूिस
बाढी पूिाानम
ा ूचना प्रसतिेदन २०७८

तचस्बर: भिानी प्रसाद पाण्डे / उज्यालो (२०७८।०५।११)

तचस्बर 5-13 : पूिप
ा चिम रार्मागाअन्त्तगात ूपन्त्दे हीको दे िदहमा रहे को घोडाहा खोलाको
पक्की पुल भाससरको।

6 विशेर् बाढी अलटा तथा बाढी बुलेवटनहूको ससमक्षा
ु ान भरमा विशेर्
कुनै क्षेर विशेर्मा विर्म मौसम तथा बाढीर्न्त्य गसतविसधहूको पूिाानम
बुलेवटनहू र्ारी गने गररन्त्छ। विभागले मनसुन अिसधभर नौ िटा विशेर् मनसुन बुलेवटन
ु ान) र छ िटा विशेर् बाढी अलटा / बुलेवटन (बाढी पूिाानम
ु ान) हू र्ारी
(मौसम पूिाानम
ु ान भरको अिसधभर सो नदी र्लाधारमा िर्ाा तथा र्लसतहमा भरको
गरे को सथयो। पूिाानम
ु ानको ससमक्षा तथा मुल्याङ्कन (६.१ दे चख ६.१५ सम्ममा)
पररितानको विश्लेर्ण गरर पूिाानम
गरररको छ।

6.1 विशेर् बाढी अलटा १
(र्ारी समसतीः २०७८।०२।३१ रासत १०:१५ बर्े)

र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग
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प्रकाचशत वििरण

र्ेठ

३१,

वििरण

मुल्याङ्कन

गसतविसध

निलपरासी २०७८ र्ेठ ३१ नारायणी

(बदा घाट
रासतदे चख

असार ३ गते सम्म
कालीगण्डकी,
सतनाउ,
पचिमराप्ती, बबई,
भेरी

ु ान विश्लेर्ण तथा
पूिाानम

रासत चचतिन,

१०:१५
आर्

विर्म िर्ाा तथा बाढीको पूिस
ा ू चना

र

यसका

सहायक

सुस्ता

पचिम

निलपरासी, बुलेवटनमा

यस २४ घण्टा पवहले दै सनक

पाल्पा, प्रणालीको

बुलेवटनमा र १२ घण्टा

रुपन्त्दे ही,
कास्की,

म्याग्दी, असरको

बारे मा पवहले अलटा र्ारी गरर

डडे लधुरा र आसपासका उल्लेख

र्लसतह सतकाता

चर्ल्लाहरुमा असत भारी गरररको।

सम्म

बर्ाामापन भरको।

गरररकोमा

लुचम्बनी, र्लसतह

असार १, २ र ३

खतरा

दै सनक

तह बुलेवटनमा

यस

पुग्ने

भरको।

सुदूरपचिम

रुरबेनी र बबई नदी क्रमको

तराई

भई

बहने सतकाता

केवह

साना पुगेको।

नदीहूमा

बहाि

बढ्ने,

र्लसतह क्रमशीः

सतकाता

आसपास

पुग्न

सक्ने,

उक्त

नदीका

तवटय

क्षेरहरुमा

विशेर्

सािधानी अपनाउन
हुन अनुरोध छ।

तह

उल्लेख Flood

२३४

र्म्मा

३१

सम.

सम.

सरदर अिसधमा

को

भरकोमा
दे चख

मनाङको हुम्दे मा मनसुन असार ३ सम्मको
भरको

चर्ल्लामा

बारे मा सामान्त्य र्ोचखमको Flash

सम्म गरररको।
र्ेठ

तह

सम्म नै र्लसतह मापन

सम्म तथा बढीगाड नदी प्रणालीको सबकास ससन्त्धुपाल्चोक
च ुरे , चेपाङमा

तह

ु ान
पूिाानम
खतरा

कणााली,
प्रदे शको

यसका

पूि)ा , को दै सनक बाढी सहायक नदीहूको बारे मा

नदीहू नारायणी नदी दे िघाटमा गते

लगायत

र

सबसभन्न

बर्ाा क्षेरहूमा

ु ान
पूिाानम

मेलम्चीनदीमा

उच्च र्ोचखमको बाढी तथा
गेग्रान बहाि

भई क्षसत

गरे को।

गरर मनाङमा आरको बाढीको

हुनेमा असार २ गते रकै र्म्मा

ु ान गना
स्थान विशेर् पूिाानम

िदनमा ८२.२ सम. सम. ३,८८,०५१

नसवकरको।

मापन

भरको।

ताल िटा बाढी रस्.

गाँउमा डुबान भरको।

रम्.

रस्.

सम्प्रेर्ण
गरररको।

र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग
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6.2 विशेर् मनसुन बुलेवटन १
(र्ारी समसतीः २०७८/०३/०१ िदउँसो १:०० बर्े)
हाल भारतको झारखण्डमा रहे को न्त्यू न चावपय क्षेर र मनसुन न्त्यू न चावपय रे खाको प्रभािका
कारण मनसुन थप सवक्रय भरको छ । यसका कारण आर् िदउसो र राती नेपालका धेरै
स्थानहरुमा हल्का दे चख मध्यम िर्ााको सम्भािना रहनुका साथै गण्डकी प्रदे श, लुचम्बनी
प्रदे श र बाग्मसत प्रदे शको केवह भू-भागमा भारर िर्ाा र थोरै स्थानमा धेरै भारर िर्ाा हुने
सम्भािना रहे को छ।
त्यसै ले गण्डकी प्रदे श, लुचम्बनी प्रदे श र बाग्मसत प्रदे शका पहाडी भू-भागमा पवहरो तथा
गेग्रान बहाि (debris flow) को र्ोचखम रहे को, नदीनाला तथा खहरे खोलाहरुमा पानीको
सतह बढ्न सक्ने तथा यातायात क्षेर प्रभावित हुन सक्ने भरकोले आिश्यक सतकाता
अपनाउनु हुन अनुरोध छ ।

6.3 विशेर् मनसुन बुलेवटन २
ु ा ९:०० बर्े)
(र्ारी समसतीः २०७८/०३/०१ बेलक
हाल पूिी उत्तर प्रदे श तथा सबहार आसपास रहे को न्त्युन चापीय क्षेरको प्रभािका कारण
दे शका धेरै स्थानमा हल्का दे चख मध्यम िर्ाा भईरहे को छ । गण्डकी प्रदे श, लुचम्बनी प्रदे श
र बाग्मसत प्रदे शको केवह स्थानहरुमा भारी र थोरै स्थानमा धेरै भारी िर्ाा समेत भईरहे को
छ। उक्त प्रणालीका कारण अझै ४/५ िदन दे शभर असर रवह धेरै स्थानमा हल्का दे चख
मध्यम िर्ााका साथै

गण्डकी प्रदे श, लुचम्बनी प्रदे श र बाग्मसत प्रदे शको केवह स्थानहरुमा

भारी िर्ाा हुने सम्भािना रहे कोले आिश्यक सहकाता अपनाउन हुन

अनुरोध छ।

6.4 विशेर् बाढी बुलेवटन १
(र्ारी समसतीः २०७८।०३।१४ गते साँझ ०८ बर्े)
प्रकाचशत वििरण

विर्म

िर्ाा

बाढीको वििरण

तथा पूिस
ा ू चना

ु ान
पूिाानम

गसतविसध

विश्लेर्ण
मुल्याङ्कन

र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग
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२०७८।०३।१६ गते दे चख प्रदे श मकिानपुर,
१, प्रदे श २, बागमती प्रदे श र ससन्त्धुली,

२०७८ असार विशेर्
पचिम १४

गण्डकी प्रदे शका नदीहूमा र्लसतह निलपरासी,

साँझ

बारा, बर्े

८ बुलेवटन

तथा

विशेर् दै सनक

ु ान रहे काले यो तनहुँ, ससन्त्धुपाल्चोक, बुलेवटन
उल्लेख्य बढ्ने पूिाानम
विशेर् बाढी बुलेवटन र्ारी गरररको लमर्ुङ,

बाढी
बावढ

र्ारी बुलेवटनको

गोरखा, गरररको।

ु ान
पूिाानम

ईलाम, झापा, मोरङ असार १५ गते अनुरुप

छ।
● सप्तकोशी नदी र यसका सहायक
नदीहू

तमोर,

विशेर्गरर

सुनकोशी लगायतका नदीहूमा
बहाि उल्लेख्य बढ्ने र सतकाता
तह

आसपास

पुग्ने

सम्भािना

रहेको।

● नारायणी नदी र यसका सहायक
नदीहू

सरशुली,

विशेर्गरर

बुवढगण्डकी,

मस्याातदी

तथा

यीनका सहायक नदीहूमा बहाि

र

तह पार गने सम्भािना रहेको।

आसपासका दे चख २० गते बागमती,
भारी सम्मका दै सनक कमला,

चर्ल्लाहरुमा

बर्ाामापन भरको।
बागमती

नदी

पधेरादे भान, कमला
नदी रानीबास, राप्ती
नदी

रर्ैयामा

र्लसतह खतरा तह
सबमलनगर,

दरौंदी

खोला

ु ा र्लसतह
● बागमती, कन्त्काई, कमला र नयाँसाँघम
यीनका सहायक नदीहूमा बहाि सतकाता

तह सम्म

उल्लेख्य बढ्ने र केहीमा सतकाता पुगेको।
तह पार गने सम्भािना रहेको।

प्रणालीको

बाढीको

सबकास क्रमको प्रभािहू
बारे मा क्रमशीः दे चखरको।
उल्लेख
गरररको।
सरशुली

र

बुढीगण्डकी
असार
दे चख
२०

१४ र्लाधारको
असार केही
सम्मको स्थानहूमा

अिसधमा विसभन्न भारी िर्ाा मापन
क्षेरहूमा गरर भरपसन

● प्रदे श १, प्रदे श २, बागमती कमला नदीमा पुल र्म्मा
प्रदे श र गण्डकी प्रदे श भई बहने भाससरको,

पूिी

बुलेवटनमा यस राप्ती लगायतमा

सम्म तथा मस्याातदी

नदी
उल्लेख्य बढ्ने र केहीमा सतकाता

नै

र्लसतह

पूिी १७,२५,९४०

सतकाता

मध्यतपहाड, च ुरे तथा तराईका चचतिनमा भारी िर्ाा िटा बाढी रस्. सम्म
ससाना

खोलाहूमा

अकचस्मक भई लदरी खोलाको रम्.

िहाि (flash flood) आउन पुल बगारको।

सम्प्रेर्ण

सक्ने सम्भािना रहेको।

गरररको।

र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग

रस्. नपुगेको।
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6.5 विशेर् मनसुन बुलेवटन ३
(र्ारी समसतीः २०७८/०३/१५ सबहान ६:०० बर्े)
आगामी

बुधबारबाट

मनसुन न्त्युन चापीय रे खा नेपालको तराई नचर्क रहने हुनाले

मनसुन सवक्रय भई दे शको प्रदे श निं १, प्रदे श निं २, बागमती प्रदे श र गण्डकी प्रदे शका
धेरै स्थानहरुमा साथै लुचम्बनी, कणााली र सुदूरपचिम प्रदे शका थोरै स्थानहरुमा हल्का दे चख
मध्यम िर्ााको सम्भािना रहे को छ । प्रदे श १, प्रदे श २, बागमती, लुचम्बनी
गण्डकी प्रदे शका केवह स्थानहूमा

प्रदे श र

भारी /धेरै भारी िर्ााको सम्भािना रहे को छ ।

उक्त प्रदे शहरुको पहाडी भू-भागमा पवहरो तथा गेग्रान बहाि (debris flow) को र्ोचखम
रहे को, नदीनाला तथा खोलाहरुमा पानीको सतह बढ्न सक्ने तथा यातायात क्षेर प्रभावित
हुन सक्ने भरकोले आिश्यक सतकाता अपनाउनु हुन सबैमा अनुरोध छ ।

6.6 विशेर् बाढी अलटा २
(र्ारी समसतीः २०७८।०३।२२ गते साँझ ९ बर्े)
प्रकाचशत वििरण

विर्म

तथा पूिस
ा ू चना

िर्ाा

बाढीको वििरण

ु ान
पूिाानम

गसतविसध

विश्लेर्ण तथा
मुल्याङ्कन

असार २३ अपरान्त्हदे चख २५ ईलाम,
सम्म

नारायणी

सहायक

र

बुवढगण्डकी,

तनहुँ, २२ साँझ ९ बर्े बुलेवटन

यसका सप्तरी,
सरशुली, (बदा घाट

कालीगण्डकी पूि)ा ,
बढ्ने

चचतिन, २३

र

केहीमा ससन्त्धुली,

यसै गरर

यसका
सुनकोशी,

सप्तकोशी

सहायक

भोटे कोशी, मोरङ

र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग

ु ान
दे चख पूिाानम
नै

पचिम दै सनक बुलेवटनमा प्रभािहू
बारा, यस

र ससन्त्धुपाल्चोक,

नदीहू लमर्ुङ,

गते

२५ गते सम्मका अनुरुप

सतकाता पार गने सम्भािना निलपरासी,
छ।

तथा

सुस्ता गरररको। असार बुलेवटनको

लगायतका नदीहूमा बहाि मकिानपुर,
उल्लेख्य

असार समग्रमा विशेर्

विशेर्गरर सुखेत, निलपरासी विशेर् अलटा र्ारी दै सनक

नदीहू

मस्याातदी,

झापा, २०७८

सबकास

गोरखा, बारे मा
र

प्रणालीको दे चखरको।
क्रमको
क्रमशीः

सरशुली,
बुढीगण्डकी,
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तामाकोशी, दुधकोशी, अरुण, आसपासका
तमोर लगायतका नदीहूमा चर्ल्लाहरुमा
बहाि

बढ्ने

तथा

तथा सतनाउ, कन्त्काई, कमला,
बागमती र वयनका सहायक
बहाि

उल्लेख्य

ु ान रहे काले तटीय
बढ्ने पूिाानम
क्षेरहू तथा डुबान भइरहने
क्षेरहूमा

उक्त

अिसधभर

विशेर् सािधानी अपनाउनुहन
ु
अनुरोध छ।

दुधकोशी

असार २३ दे चख
२५

तमोर सम्मको अिसधमा

माचझटार, सबसभन्न क्षेरहूमा

तमोर नदी मुलघाट, गरर

बसडगाड

र्लाधारको

नदी असार

रबुिाबर्ार,
नदी

मस्याातदी

भारी गरररको।

केहीमा बर्ाामापन भरको।

सतकाता तह आसपास पुग्ने

नदीहूमा

उल्लेख

र्म्मा

नदी ४,४०,७८०

रुरिेणी र सतनाउ िटा बाढी रस्.
नदीमा

र्लसतह रम्.

रस्.

सतकाता तह सम्म सम्प्रेर्ण
पुगेको।

गरररको।

केही
स्थानहूमा
भारी

िर्ाा

मापन भरपसन
उक्त
नदीहूको
र्लसतह
सतकाता

तह

सम्म
नपुगेको।

6.7 विशेर् मनसुन बुलेवटन ४
(र्ारी समसतीः २०७८/०३/२५ सबहान ८:०० बर्े)
मनसुन न्त्यू न चावपय प्रणालीका कारण हाल दे शभर मनसुन सवक्रय अिस्थामा रहे को छ।
आगामी हप्ता सम्म नै मनसुन सवक्रय भई दे शका धेरै स्थानहरुमा हल्का दे चख मध्यम िर्ाा
तथा

सबै प्रदे शका केवह-केही स्थानहरुमा भारी िर्ाा/ धेरै भारी िर्ााको सम्भािना

छ।

दे शको पहाडी भू-भागमा पवहरो तथा गेग्रान बहाि (debris flow) को र्ोचखम रहे को, ठू ला
तथा साना नदी नाला र खोलाहरुमा पानीको सतह बढ्न सक्ने तथा यातायात क्षेर प्रभावित
हुन सक्ने भरकोले आिश्यक सतकाता अपनाउनु हुन सबैमा अनुरोध छ ।
बाढी ससमक्षाीः यस अिसधभर विभागको र्लमापन केन्त्रहूमा र्लसतह सतकाता तह सम्म
पुगेको मापन नभरको।

6.8 विशेर् मनसुन बुलेवटन ५:
(र्ारी समसतीः २०७८/०३/३१ सबहान ११:०० बर्े)
र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग
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हाल दे शभर मनसुन सवक्रय अिस्थामा रहे को छ । आगामी समसत २०७८/०४/०२ बाट
समसत २०७८/०४/ ०४ सम्म मनसुन न्त्युन चापीय रे खा नेपालको तराई भू-भाग नचर्क
आउने तथा बिं गालको खाडी / अरसबयन सागरबाट र्लिाष्प युक्त हािा प्रशस्त मारामा
आउने सम्भािना रहे कोले दे शका धेरै स्थानहरुमा हल्का दे चख मध्यम िर्ााको सम्भािना
छ। साथै सुदूर पचिम प्रदे श, कणााली प्रदे श तथा लुचम्बनी प्रदे शका केवह स्थानहरुमा र
बाकी प्रदे शका थोरै स्थानहूमा भारी िर्ाा/ धेरै भारी िर्ााको सम्भािना समेत रहे कोले
आिश्यक सतकाता अपनाउन हुन अनुरोध छ।
दे शको पहाडी भू-भागमा पवहरो तथा गेग्रान बहाि (debris flow) को र्ोचखम रहे को, ठू ला
तथा साना नदी नाला र खोलाहरुमा पानीको सतह बढ्न सक्ने तथा यातायात क्षेर प्रभावित
हुन सक्ने भरकोले आिश्यक सतकाता अपनाउनु हुन सबैमा अनुरोध छ ।

6.9 विशेर् बाढी बुलेवटन २
(र्ारी समसतीः २०७८।०४।०१ गते राती १०: ३० बर्े)
प्रकाचशत वििरण

िर्ाा पूिस
ा ू चना

ु ान
पूिाानम

तथा बाढीको गसतविसध

विश्लेर्ण

वििरण

मुल्याङ्कन

विर्म

२०७८।०४।०२ गते दे चख महाकाली, कणााली, यस अिसधमा २०७८
गण्डकी

र

यी

नदीहूका

सहायक

नदीहूमा स्यातर्ा,

साउन समग्रमा विशेर्

१ गते रासत १० बाढी

र्लसतह उल्लेख्य बढ्ने तथा कोशी र यसका सप्तरी, ससमरा बर्े विशेर् बाढी २
ु ान
सहायक नदीहूमा समेत र्लसतह बढ्ने पूिाानम
रहे काले यो विशेर् बाढी बुलेवटन र्ारी गरररको छ।
●

साउन

विशेर्गरर महाकाली, कणााली, भेरी, सेती, सतनाउ, बर्ाामापन

दे चख

पचिम राप्ती, बबई लगायतका नदीहू तथा वयनका भरको।

सम्मका

सहायक नदीहूमा बहाि उल्लेख्य बढ्ने र केवहमा
ु ान रहे को छ।
सतकाता तह पार गने पूिाानम
●

गरररको।

सुदूर पचिम, कणााली र लुचम्बनी प्रदे श भई बहने भारी

गण्डकी

प्रदे श

कालीगण्डकी,

र

प्रदे श

मस्याातदी,

१

का

बुढीगण्डकी,

र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग

सबशेर्गरर
सरशुली,

बुलेवटन
को

ु ान
र्ारी पूिाानम

र आसपासका बुलेवटन
चर्ल्लाहरुमा

तथा

२
५

बुलेवटनमा

अनुरुप
गते प्रभािहू
गते नदे चखरको।
दै सनक
यस

प्रणालीको
सबकास क्रमको

अपेचक्षत रुपमा
उल्लेचखत
नदीहूमा
र्लसतह
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सुनकोशी, भोटे कोशी, तामाकोशी, अरुण, तमोर

बारे मा

लगायतका नदीहू तथा वयनका सहायक नदीहूमा

उल्लेख

आसपास पुगेको

गरररको।

मापन

बहाि उल्लेख्य बढ्ने र केहीमा सतकाता तह
ु ान रहे को छ।
आसपास पुग्ने पूिाानम
●

क्रमशीः सतकाता

बागमती प्रदे शको मध्यपहाडी तथा प्रदे श १, प्रदे श

साउन

२ को च ुरे र तराईका ससाना खोलाहूमा आकचस्मक

दे चख

ु ान रहे को
िहाि (flash flood) हुन सक्ने पूिाानम

सम्मको

छ।

अिसधमा सबसभन्न

● ररउखोला,

अूण

खोला,

बाणगिंगा,

मानखोला,

कान्त्रा, मोहना, खुवटया, पथररया, स्याउली, चौधर
लगायत गण्डकी, लुचम्बनी, कणााली र सुदूरपचिम
प्रदे शको च ुरे र तराईबाट बहने नदीहूमा बहाि
बढ्ने र केहीमा सतकाता तह पार गना सक्ने
ु ान रहे को छ।
पूिाानम

२

गते

५

क्षेरहूमा

नभरको।

गते

गरर

र्म्मा
३,६६,२२५
िटा बाढी रस्.
रम्.

रस्.

सम्प्रेर्ण
गरररको।

6.10 विशेर् मनसुन बुलेवटन ६
(र्ारी समसतीः २०७८।०४।१० साँझ ०६:०० बर्े)
समसत २०७८/०४/११ बाट सबस्तारै न्त्यू न चापीय रे खा नेपालको तराई भू-भाग नचर्क
आउने सम्भािना रहे को र सो प्रणालीका कारण दे शका धेरै

स्थानहरुमा हल्का दे चख

ु ा साथै सोमबार सुदूरपचिम प्रदे शका थोरै स्थानहरुमा भारी िर्ाा, मिं गलबार
मध्यम िर्ाा हुनक
राती प्रदे श निं १, बागमती , गण्डकी, कणााली र सुदूर पचिम प्रदे शका थोरै स्थानहरुमा
भारी िर्ााको सम्भािना रहे को छ। साथै प्रदे श १ र बागमती प्रदे शका रक िा दुई स्थानमा
धेरै भारी िर्ााको पसन सम्भािना रहे को छ भने बुधबार दे शैभरी धेरै

स्थानहरुमा हल्का

दे चख मध्यम िर्ाा भई थोरै स्थानहरुमा भारी/धेरै भारी िर्ााको सम्भािना रहे को हुनाले
आिश्यक सतकाता अपनाउन हुन अनुरोध छ।
बाढी समीक्षाीः यस अिसधभर विभागको र्लमापन केन्त्रहूमा र्लसतह सतकाता तह सम्म
पुगेको मापन नभरको।
र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग
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6.11 विशेर् मनसुन बुलेवटन ७
ु ा ०८:०० बर्े)
(र्ारी समसतीः २०७८/०४/२५ बेलक
समसत २०७८/०४/२७ बाट सबस्तारै मनसुन न्त्यू न चापीय रे खा नेपालको तराई भू-भाग
नचर्क आउने र सो प्रणालीका कारण दे शभरी मनसुन सकृय भई सबवहबार दे चख केही िदन
धेरै स्थानहरुमा हल्का दे चख मध्यम िर्ाा हुने सम्भािना रहे को छ।
सबवहबार प्रदे श १, प्रदे श २, बागमती ,गण्डकी र लुचम्बनी प्रदे शका केवह स्थानहरुमा
भारी/धेरै भारी िर्ााको सम्भािना रहे को तथा शुक्रबार, शसनबार
बागमती ,गण्डकी र लुचम्बसन प्रदे श,

प्रदे श १, प्रदे श २,

कणााली र सुदूरपचिम प्रदे शका केवह स्थानहरुमा

भारी/धेरै भारी िर्ााको सम्भािना रहे को हुनाले आिश्यक सतकाता अपनाउन हुन अनुरोध
छ।
बाढी समीक्षाीः यस अिसधभर विभागको र्लमापन केन्त्रहूमा र्लसतह सतकाता तह सम्म
पुगेको मापन नभरको।

6.12 विशेर् मनसुन बुलेवटन ८
(र्ारी समसतीः २०७८।०५।०८ साँझ ०६:०० बर्े)
नेपालको पूिी तराईको भू-भाग नचर्क मनसुनको न्त्यू न चापीय रे खा (Monsoon Trough)
रहे को कारण विगत रक-दुई िदन अगाडीबाट नेपालमा मनसुन केही सकृय रहे को र भोली
समसत २०७८/०५/०९ बुधबार रातीबाट न्त्यू न चापीय रे खा अझ तराई भू-भाग नचर्क आउने
र केही िदन सम्म सोही क्षेरमा रहने सम्भािना रहे को छ। सो प्रणालीका कारण दे शका
धेरै स्थानहरुमा हल्का दे चख मध्यम िर्ाा/झरी को सम्भािना रहे को छ। प्रदे श १, प्रदे श
२, बागमती, गण्डकी र लुचम्बनी प्रदे शका केही र सुदूरपचिम तथा कणााली प्रदे शका थोरै
स्थानहरुमा भारी/ धेरै भारी िर्ााको सम्भािना रहे को हुनाले आिश्यक सतकाता अपनाउन
हुन अनुरोध छ।

6.13 विशेर् बाढी अलटा ३
(र्ारी समसतीः २०७८।०५।१० साँझ ५ बर्े)

र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग
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प्रकाचशत वििरण

विर्म िर्ाा तथा बाढीको वििरण पूिस
ा ू चना

ु ान
पूिाानम

गसतविसध

विश्लेर्ण
तथा
मुल्याङ्कन

भदौ १० गते राती दे चख भदौ कवपलबस्तु,

निलपरासी, २०७८ भदौ १० विशेर् अलटा

११ गते सम्म नारायणी र निलपरासी
यसका

सहायक

नदीहरुमा पूि)ा ,

बहाि

उल्लेख्य

बढ्ने

केहीमा

सतकाता

(बदा घाट

रुपन्त्दे ही,

सुस्ता गते साँझ ५ बर्े ३

को

चचतिन, विशेर् अलटा र्ारी पूिाानम
ु ान

र ससन्त्धुली, बारा, डडे लधुरा

र गरररको।

आसपास आसपासका चर्ल्लाहरुमा असत ११

भदौ अनुरुप

गते

को प्रभािहू

पुग्न सक्ने, कोशी, कणााली, भारी िर्ाा मापन भरको।

दै सनक बुलेवटनमा दे चखरको।

महाकाली र यसका सहायक

यस

नदीहूमा
मझौला

बहाि

बढ्ने;

नदीहरु

कन्त्काई,

कमला, बागमती, पूिी राप्ती,
सतनाउ, पचिम राप्ती, बबईमा
बहाि

उल्लेख्य

केहीमा

बढ्ने

सतकाता

र

आसपास

पुग्न सक्ने तथा दे शैभररका

बागमती

नदी

पधेरादोभान,

कमला

नदी

रानीबासमा

र्लसतह खतरा तह सम्म तथा
नारायणी

नदी

दे िघाट,

ररउखोला बनकट्टा, भेरी नदी

स-साना

बहाि

बढ्ने

आकचस्मक
सम्भािना

रहे कोले

अिसधभर तटीय क्षेरहू तथा
डुबान

भइरहने

क्षेरहूमा

उच्च सतकाता अपनाऔ ँ ।

थप

उल्लेख
गरररको।

सम्म पुगेको।

भदौ

११

दे चख

रार्मागाको
खण्डमा

बुटिल

डुिान

हुने रार्मागा अबरुि भरको।
उक्त

बारे मा

गते

केहीमा बदा घाट

बहाि

क्रमको

१०

नदीहरुमा पचिम
र

सबकास

र्ामुमा र्लसतह सतकाता तह भदौ

मध्यपहाड, च ुरे र तराई भई भदौ ११ गते सबहानै दे चख पूिा
बहने

प्रणालीको

नारायणी

नदी

दे िघाट

भई

गते

सम्मको

अिसधमा

सबसभन्न

क्षेरहूमा

गरर

र्म्मा
६,५६,४००

र िटा बाढी रस्.

महाकाली नदी पारीगाँउमा भदौ रम्.

रस्.

१४ गते सम्मै बहाि उच्च रही सम्प्रेर्ण
र्लसतह सतकाता तह सम्म गरररको।
पुगेको।

र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग
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6.14 विशेर् मनसुन बुलेवटन ९
(र्ारी समसतीः २०७८।०५।२१ िदउिं सो १२:०० बर्े)
उत्तर पचिमी बिं गालको खािंडीमा अिचस्थत न्त्युन चापीय प्रणालीका कारण नेपालमा
र्लिाष्पयुक्त िायु प्रिेश भर सिं गै आगामी दुई िदन मनसुन गसतविसध बढ्न सक्ने सम्भािना
रहे को छ।
आर् राती २०७८/०५/२१ बाट भोली २०७८/०५/२२ सम्म दे शका धेरै स्थानमा हल्का
दे चख मध्यम िर्ाा हुने साथै गण्डकी, कणााली तथा सुदूर-पचिम प्रदे शका थोरै स्थानमा

र

प्रदे श १, बागमती तथा लुचम्बनी प्रदे शका रक-दुई स्थानमा मेघगर्ान/ चट्याङ्ग सवहत भारी
िर्ााको सम्भािना।
बाढी समीक्षाीः यस अिसधभर विभागको र्लमापन केन्त्रहूमा र्लसतह सतकाता तह सम्म
पुगेको मापन नभरको।

6.15 विशेर् बाढी अलटा ४
(र्ारी समसतीः २०७८।०६।१६ साँझ ७ बर्े)
प्रकाचशत वििरण

िर्ाा पूिस
ा ू चना गसतविसध

विर्म
तथा

ु ान
पूिाानम

बाढीको

विश्लेर्ण

वििरण
आर्

रातीदे चख

तथा

मुल्याङ्कन

कन्त्काई, सलााही, झापा २०७८

ु ान भरको
गते पूिाानम

असोर्

कमला, बागमती र यसका र आसपासका १६ साँझ ७ बर्े विशेर् स्थानहूमा भारी
सहायक

नदीहू

लगायत चर्ल्लाहरुमा

बाढी

बुलेवटन

र्ारी िर्ाा भरको।

प्रदे श १, प्रदे श २ र बागमती भारी बर्ाामापन गरररको। असोर् १७
प्रदे शको च ुरे र तराई भई बहने भरको।

गतेको

केवह स-साना नदीहरुमा बहाि

बुलेवटनमा

यस

उल्लेख्य

प्रणालीको

सबकास

बढ्ने

र

केहीमा

आकचस्मक बहाि हुन सक्ने;
असोर् १८

गतेको िदउँसो

र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग

दै सनक

क्रमको बारे मा क्रमशीः
उल्लेख गरररको।

विशेर्
अलटा

बाढी
४

को

ु ान
पूिाानम
अनुरुप

नै

कन्त्काई,
कमला,
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सम्म

उल्लेचखत

नदीहरुका

असोर् १६ गते दे चख बागमतीमा

तवटय क्षेरहू तथा डुबान हुने

१७

क्षेरहूमा

अिसधमा

विशेर्

सािधानी

अपनाउन हुन अनुरोध छ।

गते

सम्मको र्लसतह बढे को
सबसभन्न तथा

सतकाता

क्षेरहूमा गरर र्म्मा तह भन्त्दा तलै
३७,५५८ िटा

बाढी रहे को।

रस्. रम्. रस्. सम्प्रेर्ण
गरररको।

ु ान विश्लेर्ण
7 अन्त्य बाढी घटनाहू र सोको दै सनक पूिाानम
विशेर् बाढी बुलेवटन र्ारी गरररको अिस्थामा बाहे क नदीहूमा र्लसतह सतकाता
ु ान
तह पार गदााको अिस्थाको तीन िदनको पूिाानम

1

विश्लेर्ण तासलका 7-1 मा

विस्तृत रुपमा प्रस्तुत गरररको छ।
दुई

िदन रक

िदन सोही

िदन

७ सतकाता / खतरा तह पूिस
ा ू चना

अचघको

अचघको

बर्ेको

मासथको

ु ान
पूिाानम

ु ान
पूिाानम

ु ान
पूिाानम

वििरण

र्लसतह गसतविसध

बाढी
ु ान
पूिाानम
विश्लेर्ण
तथा
मुल्याङ्कन

ु ान नसमेवटने। असार ४ गते राती ११ तल्लो
बुलेवटनमा सो सम्बचन्त्ध पूिाानम
बर्े, तामाकोशी नदीको तवटय क्षेर
मासथल्लो

तवटय

क्षेर (सप्तकोशी

(चीनको भूभाग) मा नदी नदीको
थुसनन गरको र्ानकारी चतरा

1

ु ान गररने भरकाले ७
प्रत्येक िदन सबहान ७ बर्े आगामी ३ िदनको २४-२४ घण्टाको पूिाानम

बर्े भन्त्दा अगासडको वििरणलाई अचघल्लो िदनको बुलेवटनको आधारमा विश्लेर्ण गरररको छ।

र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग
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दुई

िदन रक

िदन सोही

िदन

७ सतकाता / खतरा तह पूिस
ा ू चना

अचघको

अचघको

बर्ेको

मासथको

ु ान
पूिाानम

ु ान
पूिाानम

ु ान
पूिाानम

वििरण

र्लसतह गसतविसध

बाढी
ु ान
पूिाानम
विश्लेर्ण
तथा
मुल्याङ्कन

चर्. प्र. का. दोलखाबाट सम्म)मा
सू चना

र्ारी

गरररको बाढी

रस्.

(अनुसूची ख)

रम्.

रस्.

सिं प्रर्
े ण गरर
नदी
थुसनरको
र्ानकारी
गरारको
सुदूरपचिम

सुदूरपचिम

डोटी, कैलाली, असार ३१ गते सबहान तल्लो

प्रदे शमा

प्रदे शको

किंचनपुर

Flash

केही

Flood

हुने साना

६:४५ बर्े

असार

तवटय

को बुलेवटन

स- चर्ल्लाका केही कैलाली चस्थत खुवटया क्षेरमा
स-साना

खोला

आकचस्मक बहाि भई रम्.

मुिदभारमा बाढी

उल्लेख

नदीहूमा

नदीहूमा

नभरको

Flash

Flash Flood र्लसतहले खतरा तह सिं प्रर्
े ण

Flood हुन हुन सक्ने

पार

सक्ने

उक्त केन्त्रको स्िचासलत

अनुरुप
रस्. बाढीको
रस्. प्रभािहू
दे चखरको।

गरे को गरररको

उपकरण बगारको
ु ान नसमेवटने। श्रािण १३ गते िदउसो तल्लो
बुलेवटनमा सो सम्बचन्त्ध पूिाानम
१ बर्े

तवटय

गौमुल गा.पा. बार्ुरामा क्षेरमा
बुढीगिं गा नदीमा पवहरो बाढी

रस्.

गई नदी थुसनन गरको

रस्.

रम्.

सिं प्रर्
े ण गरर
र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग

३०
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दुई

िदन रक

िदन सोही

७ सतकाता / खतरा तह पूिस
ा ू चना

िदन

अचघको

अचघको

बर्ेको

मासथको

ु ान
पूिाानम

ु ान
पूिाानम

ु ान
पूिाानम

वििरण

र्लसतह गसतविसध

बाढी
ु ान
पूिाानम
विश्लेर्ण
तथा
मुल्याङ्कन

नदी
थुसनरको
र्ानकारी
गरारको
बागमती

बागमती

कोशी र यसका श्रािण १८ गते सबहान तल्लो

ु ान
पूिाानम

प्रदे शको

प्रदे शको

सहायक

अनुरुप

केही स-साना केही

स- नदीहूमा

नदीहूमा

साना

बहाि

Flash

नदीहूमा

घटबढ

Flood

५ बर्े

हुन Flash

तवटय

ससन्त्धुली

सामान्त्य सुनकोशी

नदीमा बाढी

हुने। र्लसतहले सतकाता तह रम्.

दोलखा,

पार गरे को

सक्ने

रस्. Flood

को

रस्. प्रभािहू

सिं प्रर्
े ण

Flood हुन ससन्त्धुपाल्चोक

सक्ने

Flash

खुकोटचस्थत क्षेरमा

दे चखरको।

गरररको

चर्ल्लाका केही
स-साना
नदीहूमा
Flash Flood
हुन सक्ने

पचिम

राप्ती पचिम राप्ती पचिम

राप्ती श्रािण २८ गते, िदउँसो तल्लो

नदीमा बहाि नदीमा

नदीमा

बहाि ३:३०

उल्लेख्य

बढ्ने

तथा चस्थत

बढ्ने

बहाि
तथा उल्लेख्य

सतकाता तह बढ्ने
तलै रहने।

सतकाता
तथा तलै

सतकाता तह प्युठान,
तलै रहने।

र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग

बर्े

तह र्लमापन

राप्ती

बगासोती तवटय
केन्त्रमा बाढी

चर्ल्लाका केही

िदने

ु ान
पूिाानम

नदी क्षेरमा

रहने। र्लसतहले सतकाता तह रम्.
रोल्पा पार गरे को

तीन
अनुरुप

रस्. प्रभािहू
रस्. दे चखरको।

सिं प्रर्
े ण
गरररको
34
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दुई

िदन रक

िदन सोही

िदन

७ सतकाता / खतरा तह पूिस
ा ू चना

अचघको

अचघको

बर्ेको

मासथको

ु ान
पूिाानम

ु ान
पूिाानम

ु ान
पूिाानम

वििरण

र्लसतह गसतविसध

बाढी
ु ान
पूिाानम
विश्लेर्ण
तथा
मुल्याङ्कन

स-साना
नदीहूमा
Flash Flood
हुन सक्ने
कणाालीका

कणाालीका

कणाालीका

श्रािण ३१ गते, सबहान तल्लो

बबई

सहायक

सहायक

सहायक

५:३० बर्े बिदा या चस्थत तवटय

र्लाधारमा

नदीहूमा

नदीहूमा

नदीहूमा

बबई

ु ान
पूिाानम

बहाि

बहाि

बहाि

केन्त्रमा बाढी

रस्. अनुरुप

बढ्ने।

सामान्त्य

सुखेत, सल्यान, र्लसतह सतकाता तह रम्.

रस्. Flash

कणााली

घटबढ

र्ार्रकोट

प्रदे शको

हुने।

चर्ल्लाका केही

नदीको

बढ्ने। र्लमापन
पार गरे को

चेपाङ क्षेरमा

सिं प्रर्
े ण

Flood

गरररको

हूका

केही स-साना कणााली

स-साना

कारण बबई

नदीहूमा

प्रदे शको

नदीहूमा

नदीको

Flash

केही

Flood

हुन साना

सक्ने

स- Flash Flood

र्लसतह

हुन सक्ने

बढ्न

नदीहूमा

गरको।

Flash
Flood हुन
सक्ने
नारायणी

र नारायणी

र नारायणी

र भदौ १३ गते, िदउँसो तल्लो

यसका

यसका

यसका सहायक ३:३० बर्े

सहायक

सहायक

नदीहूमा

नारायणी नदी दे िघाट क्षेरमा

बहाि बढ्ने

र्लमापन

र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग

तीन

ु ान
पूिाानम

तवटय
केन्त्रमा बाढी

िदने

अनुरुप
रस्.
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दुई

िदन रक

िदन सोही

िदन

७ सतकाता / खतरा तह पूिस
ा ू चना

अचघको

अचघको

बर्ेको

मासथको

ु ान
पूिाानम

ु ान
पूिाानम

ु ान
पूिाानम

वििरण

र्लसतह गसतविसध

बाढी
ु ान
पूिाानम
विश्लेर्ण
तथा
मुल्याङ्कन

नदीहूमा

नदीहूमा

र्लसतहले सतकाता तह रम्.

बहाि बढ्ने

बहाि बढ्ने

पार गरे को

रस्. प्रभािहू

सिं प्रर्
े ण

दे चखरको।

गरररको
महाकाली र महाकाली

ुा ा,
र भदौ १४ गते, सबहान ९ दाचल

महाकाली

यसका

र

यसका यसका सहायक बर्े

सहायक

सहायक

नदीहूमा

नदीहूमा

नदीहूमा

बहाि

बहाि

बहाि

घटबढ हुने

सामान्त्य
रहने

तीन

बैतडी,

िदने

ु ानमा
पूिाानम

महाकाली नदी पारीगाँउ डडे लधुरा र नगरररको

सामान्त्य र्लमापन

केन्त्रमा कन्त्चनपुर

बाढीको

नदीको र्लसतह रक्कासस चर्ल्लाका

प्रभािहू

सामान्त्य

बढ्न गई सतकाता तह तटीय

दे चखरको।

घटबढ हुने

पार गरे को

क्षेरमा
बाढी

रस्.

रम्.

रस्.

सिं प्रर्
े ण
गरररको
कणाालीका

कणाालीका

कणाालीका

भदौ १५ गते सबहान ५ तल्लो

तीन

सहायक

सहायक

सहायक

:३० बर्े, भेरी नदी र्ामु तवटय

ु ानमा
पूिाानम

नदीहूमा

नदीहूमा

नदीहूमा

र्लमापन

नगरररको

बहाि

बहाि

बहाि

सामान्त्य

सामान्त्य

घटबढ

रहने

घटबढ

र्ार्रकोट

सिं प्रर्
े ण

हुने।

चर्ल्लाका केही

गरररको

कणााली

स-साना

प्रदे शको

नदीहूमा

र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग

केन्त्रमा क्षेरमा

सामान्त्य र्लसतहले सतकाता तह बाढी
हुने। पार गरे को

रम्.

िदने

रस्. बाढीको
रस्. प्रभािहू
दे चखरको।

36

ु ान तथा पूिस
बाढी पूिाानम
ा ूचना प्रसतिेदन २०७८

दुई

िदन रक

िदन सोही

िदन

७ सतकाता / खतरा तह पूिस
ा ू चना

अचघको

अचघको

बर्ेको

मासथको

ु ान
पूिाानम

ु ान
पूिाानम

ु ान
पूिाानम

वििरण

बाढी
ु ान
पूिाानम

र्लसतह गसतविसध

विश्लेर्ण
तथा
मुल्याङ्कन

केही

स- Flash Flood

साना

हुन सक्ने।

नदीहूमा
Flash
Flood हुन
सक्ने
बागमतीमा

बागमतीमा

बागमतीमा

बहाि

बहाि बढ्ने

बहाि

सामान्त्य
घटबढ हुने

रहने

भदौ २१ गते, सबहान बागमतीको

सामान्त्य ५:०० बर्े
बागमती

खोकना तवटय

नगरररको

चस्थत र्लमापन केन्त्रमा क्षेरहूमा
र्लसतहले सतकाता तह भदौ
पार

गरे को

डुबान

तवटय

बाढीको

२१ प्रभािहू

तथा गते सबहान दे चखरको।

काठमाण्डौ उपत्यकाका २
नदी

बर्े

क्षेरहूमा दे चख

नै

बाढी

रस्.

रम्.

रस्.

सिं प्रर्
े ण
गरररको।
भारी
िर्ााको
अलटा
सामाचर्क
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दुई

िदन रक

िदन सोही

िदन

७ सतकाता / खतरा तह पूिस
ा ू चना

अचघको

अचघको

बर्ेको

मासथको

ु ान
पूिाानम

ु ान
पूिाानम

ु ान
पूिाानम

वििरण

र्लसतह गसतविसध

बाढी
ु ान
पूिाानम
विश्लेर्ण
तथा
मुल्याङ्कन

सिं र्ालमा
राचखरको।
राप्तीमा भदौ २१ गते, सबहान तल्लो

पचिम

पचिम

पचिम

राप्तीमा

राप्तीमा

सतकाता

तह ८:१५ बर्े

बहाि

बहाि बढ्ने

पार गने

पचिम

सामान्त्य

बगासोती

घटबढ हुने

केन्त्रमा

तीन

ु ान
पूिाानम

तवटय

राप्ती

नदीको क्षेरमा
र्लमापन बाढी

र्लसतहले रम्.

अनुरुप
रस्. प्रभािहू
रस्. दे चखरको।

सतकाता तह पार गरे को सिं प्रर्
े ण
गरररको
ु ान विश्लेर्ण
तासलका 7-1 : दै सनक बाढी पूिाानम

8 प्रमुख नदीहूको उच्चतम र्लसतहको वििरण
नेपालका प्रमुख चार नदीहूमा विभागले स्थापना गरे का तासलका 8-1 मा उल्लेचखत
र्लमापन केन्त्रहूमा मापन भरको उच्चतम र्लसतह, सतकाता तह तथा खतरा तह पार
गरे को र्लसतहको विश्लेर्ण गदाा यस िर्ा मनसुन अिसधमा नारायणी नदी दे िघाट र्लमापन
केन्त्रमा रक पटक खतरा तह पार गयो भने कोशी नदी चतरा र्लमापन केन्त्र, कणााली
नदी चचसापानी र्लमापन केन्त्र र महाकाली नदी पारीगाँउ र्लमापन केन्त्रमा खतरा तह
मासथ र्लसतह मापन भरन। पोि मनसुन अिसधमा कणााली नदी चचसापानी र्लमापन केन्त्र
र महाकाली नदी पारीगाँउ र्लमापन केन्त्रमा र्लसतहले रक रक पटक खतरा तह पार
गर्यो।

र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग
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२०७८ बैशाख १ दे खी मिं ससर मनसुन अिसधभर
(र्ेठ २८ दे चख

मसान्त्त सम्म
र्लमापन

असोर्

सतकाता

२५

तह खतरा तह भन्त्दा सम्म)
भन्त्दा
मासथको मासथको
उच्चतम
र्लसतह मापन र्लसतह मापन र्लसतह

केन्त्रको
नाम

भरको वििरण
कोशी नदी, १ पटक
चतरा

(कासताक

(सतकाता तह ६

२२:३० बर्े)

सम र खतरा तह ७

को
तथा

२०७८
१

दे खी

मसान्त्त

बैशाख
मिं ससर
सम्मको

उच्चतम
र्लसतह

तथा

बहाि

भरको वििरण

बहाि

-मापन नभरको

गेर् ५.७५ सम. गेर् ६.५१ सम.

२

(अनुमासनत
बहाि

७९०० ९३९० क्युमेक)

क्युमेक)

सम)

(अनुमासनत बहाि
(भदौ (कासताक ३ गते
गते १:०० बर्े)

१३

११:०० बर्े)
गेर्

नारायणी

३ पटक

१ पटक

नदी,

१. (असार १

(असार १ गते सम.

दे िघाट

गते १४:००

१८:०० बर्े)

(सतकाता

तह

७.३ सम र खतरा
तह ९ सम)

१०.४६ र्लसतह

गेर्

(अनुमासनत १०.४६ सम.

बहाि

बर्े)

१६३५०

२. (भदौ ११

क्युमेक)

११:०० बर्े)

(असार १ गते

३. (भदौ १३

२३:०० बर्े)

१४:३० बर्े)
कणााली

१ पटक

१ पटक

नदी,

(कासताक

२ (कासताक

चचसापानी

६:३० बर्े)

(सतकाता तह १०
सम र खतरा तह
१०.८ सम)

८:३० बर्े)

गेर् ८.९३ सम. गेर् १२.९३ सम.
२ (अनुमासनत
बहाि
क्युमेक)

६१६१ १५८६०
(भदौ क्युमेक)

१५ गते ६:३० (कासताक २ गते
बर्े)

र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग
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२०७८ बैशाख १ दे खी मिं ससर मनसुन अिसधभर
(र्ेठ २८ दे चख

मसान्त्त सम्म
र्लमापन

असोर्

सतकाता

तह खतरा तह भन्त्दा सम्म)
भन्त्दा
मासथको मासथको
उच्चतम
र्लसतह मापन र्लसतह मापन र्लसतह

केन्त्रको
नाम

२५
को
तथा

२०७८
१

बैशाख

दे खी

मसान्त्त

मिं ससर
सम्मको

उच्चतम
र्लसतह

तथा

बहाि

भरको वििरण

भरको वििरण

बहाि

महाकाली

३ पटक

१ पटक

गेर् ६.७४ सम. गेर् ९.३७ सम.

नदी,

१. (कासताक १

(कासताक

१ (भदौ १४ गते (कासताक २ गते

पारीगाँउ

२१:०० बर्े)

२३:०० बर्े)

(सतकाता

तह

५.८ सम र खतरा
तह ७ सम)

११:०० बर्े)

१४:३० बर्े)

२. (भदौ १४
८:०० बर्े)
३. (असार
८:००

५

बर्े)

तासलका 8-1 : प्रमुख नदीहूको यस िर्ाको उच्चतम र्लसतहको वििरण
प्रमुख नदीहूको यस िर्ाको अनुमासनत र विभागले प्रशोधन तथा प्रकाशन गरे को तथयाङ्क
मध्ये हालसम्मकै उच्चतम बहािहूको तुलनात्मक वििरण यसप्रकार छन।(तासलका 8-2)

र्लमापन केन्त्रको नाम

२०७८ बैशाख १ दे खी मिं ससर
मसान्त्त सम्मको अनुमासनत
उच्चतम बहाि

कोशी नदी, चतरा
नारायणी नदी, दे िघाट

कणााली नदी, चचसापानी
महाकाली नदी, पाररगाँउ

हाल सम्म मापन भरको
उच्चतम बहाि

९३९० क्युमेक

१२४०० क्युमेक

१६३५० क्युमेक

१५३०० क्युमेक

(२०७८।०५।१३)
(२०७८।०३।०१)
१५८६० क्युमेक
(२०७८।०७।०२)

(२०४१।०६।०१)
(२०३१।०४।२१)
२१७०० क्युमेक

(२०४०।०५।२६) र
(२०७१।०४।३०)

र्लसतह मार मापन हुने गरे को।

तासलका 8-2 : प्रमुख नदीहूको यस िर्ा र हालसम्मकै उच्चतम बहािहूको वििरण
र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग
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9 पोि-मनसुन बाढी घटनाहू
यस िर्ा असोर् २५ गतेबाट मनसुनको बवहगामन पसछ पसन असोर् ३१ दे खी कासताक ३
सम्म भरको भारी िर्ाा र सोको कारण आरको बाढीले गदाा विशेर्गरर सुदूर पचिम, कणााली
र प्रदे श १ मा र्नर्ीिन प्रभावित भयो। र्सका कारण नदी आसपासका बस्तीहू तथा
सभराउन तयार भरको धानबालीहूमा क्षसत पुग्न गरको सथयो। यस सम्बन्त्धमा विभागले
विशेर् मौसम बुलेवटन पोि मनसुन निं. १ र निं. २ तथा विशेर् बाढी अलटा निं. ५ र्ारी
गरे को सथयो। सो अिसधमा २४ घण्टे बाढी पूिस
ा ूचना सेिा तथा टे सलफोन (टोल वफ्र) सेिा
समेत सिं चालन गरररको सथयो। उक्त अिसधमा र्ारी भरका बुलेवटन तथा अलटाहू यस
प्रकार छन्।

9.1 विशेर् मौसम बुलेवटन पोि मनसुन – १
(र्ारी समसतीः २०७८।०६।२९ साँझ ०६:०० बर्े)
हाल भारतको आन्त्र प्रदे श तथा उसडसाको तटीय क्षेर आसपास रहे को न्त्यू न चापीय प्रणाली
र विकससत हुँदै गरे को पचिमी िायु प्रणालीको ससमश्रणका कारण भोली शसनिार
(२०७८/६/३०) बाट नेपालमा आिंचशक दे चख सामान्त्य बदली हुने तथा आइतबार
(२०७८/६/३१) दे चख केही िदन दे शभर सामान्त्यदे चख पूण ा बदली भई धेरैर्सो स्थानहूमा
हल्का दे चख मध्यम िर्ाा र केही स्थानहरुमा मेघ गर्ान/चट्यािंग/हािाहुरी सवहत भारी िर्ााको
समेत सिं भािना रहेको छ। साथै उच्च पहाडी तथा वहमाली भू-भागहरुमा वहमपातको पसन
सिं भािना रहेको छ। तसथा सम्पूणल
ा ाई अद्यािसधक मौसमी सूचनाको र्ानकारी सलई सर्ग
रहनु हुन अनुरोध छ। विशेर्तीः यारा तथा कृवर् काया गदाा सर्क रहनुहोला।

9.2 विशेर् मौसम बुलेवटन पोि मनसुन – २
(र्ारी समसतीः २०७८।०६।३१ िदउिं सो ०३:०० बर्े)
हाल बिंगालको खासडमा र मध्य भारतमा रहे का (उत्तरसतर सदै गरे को) न्त्यू न चावपय
ु
प्रणालीहरु र पचिमी िायु प्रणालीको सिं यक्त
प्रभािका कारण केवह िदन नेपालको मौसम
प्रभावित हुने दे चखन्त्छ । सोमबार(२०७८-०७-०१) र मिं गलबार (२०७८-०७-०२) विशेर्
गरर लुचम्बनी, कणााली र सुदूरपचिम प्रदे शहूका तथा प्रदे श १ (मिं गलबार दे चख) का धेरै
स्थानहूमा हल्का दे चख मध्यम िर्ाा र केवह स्थानहरुमा मेघ गर्ान/चट्यािंग/हािाहुरी सवहत
भारी िर्ाा र बाकी प्रदे शका केही स्थानमा हल्का दे चख मध्यम िर्ााको समेत सिं भािना रहे को
र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग
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छ। बुधबार (२०७८-०७-०३) प्रदे श १, प्रदे श २, बागमती, गण्डकी, लुचम्बनी प्रदे शका
धेरै स्थानहूमा हल्का दे चख मध्यम िर्ाा र थोरै स्थानहरुमा मेघ गर्ान/चट्यािंग/हािाहुरी
सवहत भारी िर्ाा र बाकी प्रदे शका केही स्थानमा हल्का दे चख मध्यम िर्ााको समेत सिं भािना
रहेको छ।। उच्च पहाडी तथा वहमाली भू-भागहरुमा वहमपातको पसन सिं भािना रहे को छ।
तसथा सम्पूणल
ा ाई अद्यािसधक मौसमी सूचनाको र्ानकारी सलई सर्ग रहनु हुन अनुरोध छ।
विशेर्तीः यारा तथा कृवर् काया गदाा सर्क रहनुहोला।

9.3 विशेर् बाढी अलटा ५
(र्ारी समसतीः २०७८।०६।३१ साँझ ०६:०० बर्े)
असोर् ३१ गते राती दे चख कासताक ३ गते सम्म महाकाली, सेती, भेरी नदी र सुदूरपचिम
प्रदे शको मध्यपहाड, च ुरे र तराई भई बहने स-साना नदीहरुमा बहाि उल्लेख्य बढ्ने र
केहीमा सतकाता तह आसपास पुग्न सक्ने; कणााली, नारायणी, कोशी, सतनाउ, कन्त्काई नदी
तथा कणााली, लुचम्बनी, गण्डकी, बागमती प्रदे श, प्रदे श १ को मध्यपहाड, च ुरे र तराई भई
बहने स-साना नदीहरुमा बहाि बढ्ने र केहीमा आकचस्मक बहाि (Flash Flood) हुन
ु ान रहेकाले उल्ले चखत नदीहरुका तटीय क्षेरहूमा उक्त अिसधभर विशेर्
सक्ने पूिाानम
सािधानी अपनाउनहुन अनुरोध छ।
विशेर् बाढी अलटा ससमक्षाीः यस क्रममा महाकाली, कणााली, सप्तकोशी, तमोर तथा कन्त्काई
नदीमा यस िर्ाकै उच्चतम र्लसतह मापन भरको सथयो। कोशी नदी चतरा र्लमापन
केन्त्रमा कासताक ३ गते सबहान १ बर्े गेर् ६.५१ सम. (अनुमासनत बहाि ९३९० क्युमेक)
मापन भरको सथयो। कणााली नदी चचसापानी र्लमापन केन्त्रमा कासताक २ गते साँझ ६
बर्े गेर् १२.९३ सम. (अनुमासनत बहाि १५८६० क्युमेक) मापन भरको सथयो। महाकाली
नदी पारीगाँउ र्लमापन केन्त्रमा कासताक २ गते िदउँसो २:३० बर्े गेर् ९.३७ सम. मापन
ु ान अनुरुप नै प्रभािहू दे चखरको।
भरको सथयो। विशेर् बाढी अलटा ५ को पूिाानम
यस अिसधमा दे शभर मापन भरको कुल िर्ााको अिस्था (spatial distribution of
cumulative rainfall) चचर 9-1 मा दे खाइरको छ।
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चचर 9-1 : असोर् ३१ सबहान ८:४५ दे चख कासताक ०३ सबहान ८:४५ सम्मको कुल
िर्ाा
यस अिसधको समग्र िर्ााको अिस्था अध्ययन गदाा सुदूर पचिम प्रदे श र प्रदे श १ को तराई
भूभागमा असत भारी िर्ाा तथा गण्डकी, लुम्बीनी र कणााली प्रदे शको असधकािंश भूभागमा
भारी िर्ाा भरको दे चखन्त्छ।
सो क्रममा दे चखरका घटनाहू तचस्बर 9-1, ९-२, ९-३ र ९-४ मा दे खाइरको छ।

तचस्बरीः उन्नती चौधरी, वहमालखबर (२०७८।०७।०२)

तचस्बर 9-1 : महाकाली नदीमा आरको बाढीले डुबानमा परे को धानबाली।
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तचस्बरीः उन्नती चौधरी, वहमालखबर (२०७८।०७।०२)

तचस्बर 9-2 : महाकाली नदीमा आरको बाढी र कटान भरको सडक।

तचस्बरीः नेर शाही, गोरखापर अनलाईन (२०७८।०७।०२)

तचस्बर 9-3 : सतला गाउँपासलका र्ुम्लाको सापुल्लीमा क्षेरको धानफाँटमा बाढी
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तचस्बरीः अन्नपूण ा (२०७८।०७।०३)

तचस्बर 9-4 : डुबानमा परे को इनरुिा सबस्टे सन, सुनसरी।

ु ान तथा सूचना प्रिाह सम्प्रेर्ण विश्लेर्ण
10 बाढी पूिाानम
यस िर्ाको बाढी विशेर् बुलेवटन ससमक्षा गदाा ६ पटक बुलेवटन तथा अलटाहू र्ारी
ु ान अनुरुपका प्रभािहू दे चखर। विशेर् बाढी बुलेवटन र्ारी
गरररकोमा ५ पटक पूिाानम
भरको बाहे कको अिस्थामा, सतकाता तह भन्त्दा मासथको ९ पटक र्लसतह मापन भरको
ु ान मध्ये ६ पटक पूिाानम
ु ान
अिस्थाको विश्लेर्ण गदाा सो क्रममा र्ारी भरको बाढी पूिाानम
अनुरुपका प्रभािहू दे चखर।
यस िर्ा

वप्र मनसुन, मनसुन र पोि मनसुनमा र्म्मा ६७,१३,००१

बाढी रस्. रम्.

रस्. सिं प्रर्
े ण गरररको सथयो। यसको विस्तृत वििरण तासलका 10-1 मा दे खाइरको छ।
अिसध

नेपाल टे सलकम

वप्र मनसुन
मनसुन

र्म्मा

८६,१०९

१,७३,२३०

२,५९,३३९

२२,३१,७०३

२७,८३,५६९

५०,१५,२७२

७,५७,२१६

६,८१,१७४

१४,३८,३९०

३०,७५,०२८

३६,३७,९७३

६७,१३,००१

पोि मनसुन
र्म्मा

रन् सेल

तासलका 10-1 : बाढी रस्. रम्. रस्. अलटाको सिं ख्यात्मक वििरण
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यस िर्ा

वप्र मनसुन, मनसुन र पोि मनसुन अिसधभर फेसबुकमा कररब १४ लाख ५८

हर्ार reach2 तथा चट्िटरमा कररब १३ लाख ३५ हर्ार impression3 पुगेको सथयो।
र्ेठ १ दे चख कासताक १४ सम्मको “नेपाल बाढी सू चना” सामाचर्क सिं र्ालको पहुँच र
बाढी रस्. रम्. रस्. अलटा सिं प्रर्
े णको सिं ख्यात्मक वििरण चचर 10-1 मा दे खाइरको छ।
सो को विश्लेर्णबाट मनसुनमा दे चखरका तीन विशेर् प्रणाली तथा पोि मनसुन प्रणाली
अिसधमा

विभागले

र्ारी

गरे को

बाढी

सम्बन्त्धी

सू चनाहूमा

सिासाधारण

तथा

सरोकारिालाहूको पहुँच तुलनात्मक रुपमा बढी (र्म्मा १७० िदन मध्ये २० िदनको
अिसधमा ५६ प्रसतशत पहुँच) भरको पाइयो।

चचर 10-1 : “नेपाल बाढी सू चना” सामाचर्क सिं र्ालमा सिासाधारणको पहुँच र बाढी रस्.
रम्. रस्. अलटा सिं प्रर्
े ण गरररको सिं ख्यात्मक वििरण
यसका साथै बाढी तथा पूिस
ा ू चनाको र्ानकारीका लासग यस विभागबाट सिं चासलत टोल वफ्र
टे सलफोन ११५५ मा समेत उल्लेख्य फोन आरको सथयो। यस िर्ा मार ११५५ मा
कररब २४००० पटक सरोकारिाला तथा सिासाधारणबाट आरको फोन कल माफात
चर्ज्ञासा समाधान तथा बाढी पूिस
ा ू चना र र्ानकारी िदइरको सथयो।

11 सनश्कर्ा
यस िर्ा मुख्य रुपमा वप्र मनसुनमा दुई, मनसुनमा तीन र पोि मनसुनमा रउटा प्रणाली
गरर र्म्मा ६ मौसम प्रणालीको असरले दे शैभर बाढीर्न्त्य घटनाहू तथा सोका कारणले

2
3

(नेपाल बाढी सूचना-Nepal Flood Alert) फेसबुक पेर्को पोि दे ख्ने प्रयोगकतााको सिं ख्या
प्रयोगकतााले ‘Nepal Flood Alert! नेपाल बाढी सूचना!’ twitter handle को ट्िीट दे खेको सिं ख्या
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र्नधनको क्षसत हुन गयो। विभागले यस िर्ा र्म्मा १२७ पटक सनयसमत दै सनक बाढी
बुलेवटन, विशेर् बाढी बुलेवटन तथा बाढी अलटा र्ारी गरे को सथयो। विशेर् बाढी बुलेवटन
तथा बाढी अलटा र्ारी गरे को अिसध बाहे कमा प्रमुख नदीहूको र्लसतह खतरा तह भन्त्दा
मासथ मापन भरन। यस िर्ाको विशेर् बाढी बुलेवटनको ससमक्षा गदाा र्ारी भरका बुलेवटनहू
ु ान अनुरुप प्रभािहू दे चखयो। विशेर्
मध्ये कररि ७५ प्रसतशत बुलेवटनहूमा पूिाानम
बुलेवटन र्ारी भरको बाहे कको अिस्थामा, सतकाता तह भन्त्दा मासथको र्लसतह मापन
ु ानको विश्लेर्ण गदाा सो क्रममा र्ारी भरको तीन िदने दै सनक बाढी
भरको बाढी पूिाानम
ु ान बुलेवटन मध्ये कररब ६५ प्रसतशत बुलेवटनहूमा पूिाानम
ु ान अनुरुप प्रभािहू
पूिाानम
दे चखयो। यस िर्ा सरोकारिाला र सिासाधारणको लासग र्म्मा ६७,१३,००१ िटा बाढी
रस्. रम्. रस्. अलटा सम्प्रेर्ण गरररको र टोल फ्री टे सलफोन (११५५) माफात कररब
२४००० िटा चर्ज्ञासाहू सम्बोधन गरररको सथयो।
ु ान
उपलब्ध स्रोत र साधनको असधकतम् उपयोग गदै सिं चालन गरररको यस बाढी पूिाानम
तथा पूिस
ा ू चना सेिा माफात प्रदान गरररको सेिाबाट र्ल तथा मौसम र्न्त्य सबपद्
न्त्यू नीकरणमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउन सहयोग गरे को छ। तथावप हाल प्रमुख तथा
ु ान तथा पूिस
मझौला नदीहूमा पूिाानम
ा ू चना प्रणाली हुँदा हुदै पसन दे शैभरमा सेिा प्रिाहको
पहुँच पुग्न नसक्दा यस िर्ा िैशाख १ दे चख मचतसर मसान्त्त सम्म बाढी, र अविरल िर्ााका
कारण ७८ र्नाको मृत्यु (स्रोतीः राविय विपद् र्ोचखम न्त्यू नीकरण तथा व्यिस्थापन
प्रासधकरणको दै सनक विपद् बुलेवटन) भरको सथयो।
विभागको भरपुर प्रयासको बािर्ुद बाढीबाट र्नधनको क्षसत भइरहे को अिस्थामा बाढी
ु ान तथा पूिस
पूिाानम
ा ू चना प्रणालीलाई समय र स्थान विशेर् बनाई थप प्रभािकारी बनाउन
अन्त्य सनकाय र सरोकारिालाहूसँग समन्त्िय र सहकाया गरर बाढीको र्ोचखम (Risk)
न्त्यू नीकरणको लासग प्रकोप (Hazard), सिं कटउन्त्मुख्ता (Vulnerability) र सम्मुखता
ु ान (Imapact Based
(Exposure) लाई समेत समेवट प्रभािमा आधाररत पूिाानम
Forecasting) गना आिश्यक छ। भरपदो र विश्िसनीय सू चना सम्प्रेर्णको लासग आगामी
िदनहूमा साझा सतकाता प्रोटोकल (Common Alert Protocol) को विकास र प्रयोग
माफात सबै प्रकारका सिं चार माध्यम, सरोकारिाला र आम र्नतालाई पूिस
ा ू चना िदनुपने
दे चखन्त्छ।
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ु ान तथा पूिस
विभागबाट सिं चालनमा ल्याइरको यस बाढी पूिाानम
ा ू चना सेिा बाढीको
नकारात्मक प्रभािलाई न्त्यू नीकरण गनाका लासग रक प्रभािकारी र लागत प्रभािी विसध
रहे को छ। यस सेिालाई थप प्रभािकारी बनाउँदै दे शैभर व्यापक र्नमानस सम्म पुर्याई
र्ल तथा मौसम र्न्त्य विपद्बाट हुने र्नधनको क्षसत न्त्यू नीकरण गना समयानुकुल स्रोत र
साधनको असभिृवि गदै , आधुसनक प्रविसधहूको उपयोग र प्रारुपहूको विकास तथा
स्तरोन्नती गरर आगामी िदनमा थप विश्िसनीय र भरपदो सेिा प्रिाह गररनुपने दे चखन्त्छ।
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अनुसूची कीः मनसुन आपतकासलन काया योर्ना
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अनुसूची खीः बाढी बुलेवटनहू
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ु ान सनणायको लागी प्रयोग गररने प्राूप तथा विसधहू
अनुसूची गीः बाढी पूिाानम
1. Real Time Ground Observation System for Rainfall (around 200 stations)
and Water levels (Around 100 Stations)
http://hydrology.gov.np/#/river_watch
http://hydrology.gov.np/#/rainfall_watch
2. MFD Rainfall Forecast Bulletin
3. RIMES Rainfall Forecast
4. NCMRWF Rainfall Product
24 Hour Rainfall Forecast Today (9am to 9 am)
24 Hour Rainfall Forecast Tomorrow (9am to 9 am)
5. Flood Forecast-Karnali, Babai and Narayani Basin (HEC-HMS Model)
6. Flood Forecast –Bagmati, Koshi and West Rapti (MIKE-11, NAM)
7. Probabilistic Forecast for short lead time in major river system(Based on
real time observation)
8. GLOFAS forecast
9. Tethys Forecasting Platform (StreamFlow Prediction Tool and HIWAT
tool for Nepal ( 7 days forecast for small rivers)
10. Regional Flood Outlook –Ganges-Brahmaputra Basin
11. SouthAsia Flash Flood Guidance System (Nepal)
12. Other Global Flood Forecasts
13. Satellite Cloud Picture etc.
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अनुसूची घीः बाढी रस्. रम्. रस्. अलटाका वििरणहू
बाढी घटनाको वििरण सबसभन्न परपसरका, सिं चार माध्यम तथा राविय विपद् र्ोचखम
न्त्युसनकरण तथा व्यिस्थापन प्रासधकरणको दै सनक विपद् बुलेवटन बाट साभार गरररको
छ।
समसत / समय

रस्. रम्. रस्. को वििरण

पठारको क्षेर

कासताक ३,

बाँके चस्थत पचिम रासप्त कुसुम र्लमापन

कुसुम र्लमापन

हुँदा सो नदी तटीय क्षेर र डुबान भईरहने

तवटय क्षेर।

सबहान ९ बर्े

केन्त्रमा नदीले सतकाता तह पार गरे को

बाढी घटना

केन्त्रको तल्लो

होचा भूभागमा रहनु हुनेहूले आर् साँझ
ँ
सम्मै उच्च सतकाता अपनाऔ।
कासताक २,

राती ८ बर्े

इलामको कन्त्काइ नदी मै नाच ुली र्लमापन मै नाच ुली र्लमापन
केन्त्रमा नदीले खतरा तह पार गरे को तथा

केन्त्रको तल्लो

कन्त्काईको

बढ्दो क्रममा रहे काले तटीय क्षेर तथा

तवटय क्षेर।

पवहरोको घटना

र्लाधारमा

डुबान भइरहने होचा भूभागमा

घटे को। दे उमाई

रहनुहन
ु ेहूले भोसल सम्मै उच्च सतकाता

आङदाङमा पक्की

र्ानुहोला।

केन्त्र बगारको।

साथ सुरचक्षत स्थानमा रहनुहोला /

पुल र सबभागको

झापा गौररगञ्ज गा.
कासताक २,

इलामको कन्त्काइ नदी मै नाच ुली र्लमापन

साँझ ५ बर्े

केन्त्रमा नदीले सतकाता पार गरर खतरा तह

पा. १ मा ४० घर
डुबान।

नचर्क रहे को तथा बढ्दो क्रममा रहे काले
तटीय क्षेर तथा डुबान भइरहने होचा

भूभागमा रहनुहन
ु ेहूले भोसल सम्मै उच्च
ँ
सतकाता अपनाऔ।
कासताक २,

धनकुटाको तमोर नदी मुलघाट र्लमापन

मुलघाट र्लमापन

क्षसतको खबर

साँझ ५ बर्े

केन्त्रमा नदीले खतरा तह पार गरर बढ्दो

केन्त्रको तल्लो

नआरको।

क्रममा रहे काले तटीय क्षेर तथा डुबान

तवटय क्षेर ।

भइरहने होचा भूभागमा रहनुहन
ु ेहूले भोसल
सम्मै उच्च सतकाता साथ सुरचक्षत स्थानमा
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समसत / समय

रस्. रम्. रस्. को वििरण

पठारको क्षेर

बाढी घटना

रहनुहोला / र्ानुहोला।
कासताक २,

झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी लगायत प्रदे श मेची, सनन्त्दा,

िदउँसो ३:०० १ र २ का असधकािंश स्थानहूमा पसछल्लो सबररङ्ग,केखाा, मािा,
१२ घण्टामा असत भारी िर्ाा भरको र थप

ु ान छ। तराई तथा च ुरे भइ
िर्ाा हुने पूिाानम

रतुिा, नुन ु खोला,

झापामा रतुिा

खोलाले ७ घर
बगारको;उदयपुरक

कानेपोखरी,

ोो खोररया खोलाले

बहने साना नदीहूमा बहाि बढ्ने; तटीय

लोहन्त्रा, चचसाङ्ग,

बगाउदा १ र्नाको

रहनुहन
ु ेहूले भोसल सम्मै उच्च सतकाता

सुनसरी खोलाको

कासताक २

कैलाली चस्थत कणााली नदी चचसापानी

कणााली नदी

गेरुिा गा पा - ३

सबहान

र्लमापन केन्त्रमा नदीले खतरा तह पार

चचसापानी र्लमापन

सनकवट चस्थत

कणााली नदी तटीय क्षेर र डुबान भईरहने

तवटय क्षेर।

पानीको सतह बढी

क्षेर तथा डुबान भइरहने होचा भूभागमा
ँ
अपनाऔ।

११:१५

गरे को तथा बढ्दो क्रममा रहे को हुँदा

बुढीखोला, खेस्लै या,

मृत्यु,

तवटय क्षेर

केन्त्रको तल्लो

होचा भूभागमा रहनु हुनेहू आर् राती

कणााली नदीको
१५ घर डुबान

सम्मै उच्च सतकाताका साथ सुरचक्षत
स्थानमा रहनुहोला / र्ानुहोला।
कासताक २

कैलाली चस्थत कणााली नदी चचसापानी

सबहान ७:००

र्लमापन केन्त्रमा नदीले सतकाता तह पार
गरे को हुँदा कणााली नदी तटीय क्षेर र
डुबान भईरहने होचा भूभागमा रहनु

हुनेहूले आर् राती सम्मै उच्च सतकाता
ँ
अपनाऔ।
कासताक २

र्ुम्ला चस्थत सतला नदी सेरीघाट र्लमापन

र्ुम्ला चस्थत सतला

सतला गा.पा. ४

सबहान ७:००

केन्त्रमा नदीले सतकाता तह पार गरे को

नदी सेरीघाट

चस्थत सापुल्ली,

र्लमापन केन्त्रको

नुिाकोट र

हुँदा सो नदी तटीय क्षेर र डुबान भईरहने
होचा भूभागमा रहनु हुनेहूले आर् राती

तल्लो तवटय क्षेर।

राितिाडामा झण्डै
पाँच हर्ार हे क्टरमा
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समसत / समय

रस्. रम्. रस्. को वििरण

पठारको क्षेर

ँ
सम्मै उच्च सतकाता अपनाऔ।

बाढी घटना
रहे को धानखेती र
पुल बगारको

कासताक २

कैलाली चस्थत खुटीया खोला मुडीभर

सबहान ५: ०० र्लमापन केन्त्रमा नदीको सतह सतकाता
तह आसपास रहे को तथा मासथल्लो

ु ान रहे काले
भूभागमा थप िर्ाा हुने पूिाानम

खुटीया खोला,

खुवटया नदीमा

मोहोना खोला को

बालुिा सङ्कलन गना

तवटय क्षेर

गरको समयमा
आरको बाढीमा

र्लसतह थप बढ्नसक्ने हुँदा सो नदी

फसेका १ युिाको

तटीय क्षेर र डुबान भईरहने होचा भूभागमा

प्रहरीले उिार

रहनु हुनेहूले भोसल सम्मै उच्च

गरे को

सतकाताका अपनाउनुहोला।
कासताक २
सबहान ४:३०

डोटी चस्थत पचिम सेती नदी गोपाघाट

डोटी चस्थत पचिम

विभागको पचिम

पार गरे को हुँदा सो नदी तटीय क्षेर र डुबान र्लमापन केन्त्रको

र्लमापन केन्त्र

र्लमापन केन्त्रमा र्लसतहले खतरा तह
भईरहने होचा भूभागमा रहनु हुनेहू

सेती नदी गोपाघाट

सेती, गोपाघाट

तल्लो तवटय क्षेर।

बगारको ।

िदउसो सम्मै उच्च सतकाताका साथ
सुरचक्षत स्थानमा रहनुहोला/र्ानुहोला ।
कासताक १

डडे लधुराचस्थत महाकाली नदी पारीगाऊँ

महाकाली नदी

भीमदत न. पा.-१२

गते,रासत

र्लमापन केन्त्रमा र्लसतहले खतरा तह

पारीगाँऊ र्ल मापन

ओदाली रा ऐररघट

११:१५ बर्े

पार गरे को र सो क्षेरभन्त्दा मासथल्लो

केन्त्रको तल्लो

चस्थत महाकाली

भूभागमा लगातार िर्ाा भई रहे काले थप

तवटय क्षेर।

नदीमा आरको

र्लसतह बढ्नसक्ने हुँदा सो नदी तटीय

बढीले १५० घर

क्षेरमा रहुनेहू भोसल सम्मै उच्च

डुबान, दोधारा

सतकाताका साथ सुरचक्षत स्थानमा

चादनी न पा -१०

रहनुहोला/र्ानुहोला ।

कुसतया कभर

शिं सततोल, बौिदफाता
कासताक १,

साँझ ७:१५

महाकाली नदी पारीगाँऊ र्ल मापन

रा सनशानीटोल

तह आसपास रहे को र बढ्दो क्रममा

नदीमा पासनको

केन्त्रमा नदीको र्लसतह बढे र सतकाता
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समसत / समय

रस्. रम्. रस्. को वििरण

पठारको क्षेर

बर्े

रहे कोले डडे लधुरा र कन्त्चनपुर चर्ल्लाका

सतह बढी ७० घर

तटीय क्षेर तथा डुबान भइरहने होचा

डुबान

भूभागमा रहनुहन
ु ेहूले भोसल सबहानसम्मै

बाढी घटना

ँ
सतकाता अपनाऔ।
कासताक १,
साँझ ५

पसछल्लो २४ घण्टामा
अघााखाँची,प्यू ठान,िाग्लुङ लगायतका

लुचम्िनी र गण्डकी प्रदे शका असधकािंश
क्षेरमा भारी िर्ाा मापन भरको र थप हुने

ु ान रहे कोले सो क्षेर भरर बहने सपूिाानम
साना नदीहूमा आकचस्मक बाढी आउन
सक्ने हुँदा नदी तटीय क्षेरमा विशेर्

कान्त्छीकोट,बाग्लुिंग,
ररडी ,लुचम्िनी र

गण्डकी प्रदे शका भई
बहने स-साना
नदीहूको तवटय
क्षेर।

ँ
सतकाता अपनाऔ।

कासताक १ गते , पसछल्लो १२ घण्टादे चख साहुखका, गैरा,
सबहान ११ बर्े

चौरबन्त्दले, र्ोगबुढा, गाईबाँधे लगायतका

सू दरु पचिम प्रदे शका मध्य पहाड तथा च ुरे तराई क्षेरमा भारी िर्ाा मापन भरको र थप
ु ान रहे कोले उक्त
िर्ाा हुन सक्ने पूिाानम

सू दरु पचिम प्रदे शका महाकाली नदीमा
मध्य पहाड तथा च ुरे - बाढी आई क्षसत
तराई क्षेरको तल्लो

भरको।

तवटय क्षेर।

क्षेर भरर बहने नदी तवटय क्षेर र होचा
डुबान भइरहने क्षेरमा पसी (२०७८
कासताक ३ ) सम्म विर्ेश सतकाता अपनाऔ िं
।
असोर्
१६,राती

९:३० बर्े

सलााही चर्ल्ला कमै या चस्थत िर्ाामापन

कमै या चस्थत

केन्त्रमा पसछल्लो ३ घण्टा भारी बर्ाामापन

र्लमापन केन्त्र र

भरको र थप बर्ाा हुने सम्भािना रहे कोले

बाग्मसत नदीको तल्लो

कमै या आसपासका क्षेर, बाग्मसत नदी

तवटय क्षेर।

तवटय क्षेरमा भोसल सबहान सम्मै सतकाता
अपनाऔ ।
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समसत / समय

रस्. रम्. रस्. को वििरण

पठारको क्षेर

भदौ २१,

दाङ चस्थत पचिम राप्ती नदीको बगासोती

पचिम राप्ती नदीको

र्लमापन केन्त्रमा र्लसतहले सतकाता

बगासोती र्लमापन

र्लाधारमा बर्ाा भइरहे कोले तटीय क्षेर

तवटय क्षेर।

सबहान ८:१५
बर्े

तह पार गरे को र बढ्दो रहे को तथा राप्ती

बाढी घटना

केन्त्रको तल्लो

तथा डुबान भइरहने क्षेरहरुमा
रहनुहन
ु ेहरुले राती सम्मै उच्च सतकाता
अपनाऔ ।
भदौ २१,
सबहान ६:३०
बर्े

बाँके चर्ल्लाको धकेरी लगायत

बाँके चर्ल्लाको

आसपासका क्षेरमा पसछल्लो ६ घण्टा भारी धकेरी लगायत
बर्ाामापन भरको र थप िर्ााको

आसपासका क्षेर भई

सम्भािना,सो क्षेर भरर बहने साना नदीमा

बहने स-साना

तथा डुबान हुने क्षेरहरुमा उच्च सतकाता

क्षेर।

रक्कासी बाढी आउन सक्ने,नदी तवटय क्षेर

नदीहूको तवटय

अपनाऔ ।
भदौ २१,

सबहान ६ बर्े

चचतिन चर्ल्ला माडी क्षेरको छछारे,

चचतिन चर्ल्ला माडी

कल्याणपुर, बनकट्टा, गोविन्त्दबस्ती र

क्षेरको

आसपासको क्षेरमा पसछल्लो ३ घण्टामा

छछारे,कल्याणपुर,ब

भारी िर्ाामापन, सो क्षेर भईबहने ररउखोला नकट्टा,गोविन्त्दबस्ती
र अन्त्य खहरे खोलामा आकचस्मक बाढी

र आसपासको क्षेर

र्ानसक्ने, नदी तवटय क्षेर तथा डुबान हुने

भई बहने ररउखोला

क्षेरहरुमा उच्च सतकाता अपनाऔ ।

र अन्त्य खहरे

खोलाहूको तवटय
क्षेर।
भदौ २१,

सबहान ५:००
बर्े

बाग्मसत नदी खोकना चस्थत र्लमापन

बाग्मसत नदी खोकना

केन्त्रमा र्लसतहले सतकाता तह पार

चस्थत र्लमापन

क्षेरमा रहनुहन
ु ेहरुले आर् िदउँसो सम्मै

तवटय क्षेर।

गरे को र बढ्दो क्रममा रहे कोले नदी तवटय केन्त्रको तल्लो

र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग
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समसत / समय

रस्. रम्. रस्. को वििरण

पठारको क्षेर

बाढी घटना

उच्च सतकाता अपनाऔ।
भदौ २१,

सबहान २ बर्े

ससन्त्धुलीको हररहरपुरगढी र आसपास

ससन्त्धुलीको

कोखार्ोरखोला लगायतका स-साना

आसपास भई बहने

नदीहरुमा आकचस्मक बाढी आउन सक्ने,

कोखार्ोरखोला

तवटय क्षेर तथा डुबान भइरहने क्षेरहरुमा

लगायत स-साना

पसछल्लो ६ घण्टा भारी िर्ाामापन भरकोले

उच्च सतकाता अपनाऔ।

हररहरपुरगढी र

नदीहूको तवटय
क्षेर

भदौ २०,सबहान
१:०० बर्े

ससन्त्धुली चस्थत मररनखोला,कुसुन्त्तार

मररनखोला,

बर्ाामापन केन्त्रमा पसछल्लो ६ घण्टा भारी

कुसुन्त्टार केन्त्रको

बर्ाामापन भरको र थप बर्ाा हुने भरकोले

तल्लो तवटय क्षेर।

मररन खोला लगायत स-साना नदीहरुमा

आकचस्मक बाढी आउन सक्ने, तवटय क्षेर
तथा डुबान भइरहने क्षेरहरुमा उच्च
सतकाता अपनाऔ।
भदौ १५ सबहान
५ :३० बर्े

भेरी नदी र्ामु र्लमापन केन्त्रमा

भेरी नदी र्ामु

कलागाड खोलामा

बढ्दो क्रममा रहे काले तटीय क्षेरमा

तल्लो तवटय क्षेर।

कलागाड लघु

र्लसतहले सतकाता तह पार गरे को तथा
रहनुहन
ु ेहूले आर् िदउँसो सम्मै उच्च
सतकाता अपनाऔ ँ ।

र्लमापन केन्त्रको

आरको बढीले
र्लसबधुत
आयोर्नाको

पािरहौउस र सोवह
खोलामा रहे को
झोलुिंगे पुल बगाई
क्षसत
ओखल चस्थत अवप
हाईड्रोपािर
कम्पसनको

र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग
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समसत / समय

रस्. रम्. रस्. को वििरण

पठारको क्षेर

बाढी घटना
सनमााणाधीन
हाइड्रोपािर ड्याम,
काभर डाईभसान
चमेसलया नदीमा
आरको बढीले
पूणरु
ा पमा क्षसत (
ुा ा, ४७९)
दाचल

भदौ १४

महाकाली नदी दत्त ु र्लमापन केन्त्रमा

महाकाली नदी दत्त ु

महाकाली न पा -१

सबहान ९ बर्े

नदीको र्लसतह रक्कासस बढ्न गई

र्लमापन केन्त्रको

श्रीबगर सनर्ाङ्गगाड

तल्लो तवटय क्षेर।

खोलामा रहे को पिक्क

ुा ा,
सतकाता तह आसपास रहे काले दाचल
बैतडी, डडेलधुरा र कन्त्चनपुर चर्ल्लाका

पुल बगाई पूणरु
ा पमा

भूभागमा रहनुहन
ु ेहूले उच्च सतकाता

१० िटा घर र २

तटीय क्षेर तथा डुबान भइरहने होचा

क्षसत, सोवह स्थानमा

ँ
अपनाऔ।

िटा वकराना पसल
पूणा रुपमा क्षसत र
अपी नम्पा सिं रक्षण

शाखा कायाालयको
भिन आिंचशक क्षसत
स्रोत: NDRRMA को
दै सनक विपद् बुलेवटन

भदौ १३,

िदउँसो ४ बर्े

निलपुरको दुम्कौली, ढे डगाँउ र

निलपरासी

आसपासका क्षेरमा पसछल्लो ६ घण्टामा

(बदा घाट सुस्ता

स-साना नदीहूमा आकचस्मक बाढी

ढे डगाँउ र

आउन सक्ने, तटीय क्षेर तथा डुबान

आसपासका क्षेर भइ

भइरहने होचा स्थानमा रहनुहन
ु ेहूले उच्च

बहने स-साना

भारी िर्ाा भरको छ। उक्त क्षेर भइ बहने

ँ
सतकाता अपनाऔ।
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समसत / समय

रस्. रम्. रस्. को वििरण

पठारको क्षेर

भदौ १३,

नारायणी नदी दे िघाट बाढी मापन केन्त्रमा

नारायणी नदी

र्लसतहले सतकाता तह पार गरे को र

दे िघाट बाढी मापन

निलपरासीको तटीय क्षेरमा हुनेहू आर्

तवटय क्षेर।

िदउँ सो ३:३०
बर्े

बढ्दो क्रममा रहे कोले चचतिन र

ँ
राती सम्मै उच्च सतकाता अपनाऔ।
भदौ १३,सबहान
७:०० बर्े

बाढी घटना

केन्त्रको तल्लो

पसछल्लो ६ घण्टामा कवपलबस्तु चर्ल्लाको बाणगिं गा, गुडुङ
बाणगिं गा चस्थत बर्ाामापन केन्त्रमा भारी

ु ान
बर्ाामापन भरको र थप बर्ाा हुने पूिाानम
रहे कोले बाणगिं गा, गुडुङ लगायतका स-

साना नदीहरुमा आकचस्मक बाढी आउन

लगायत आसपास
भइ बहने स-साना
नदीहूको तवटय
क्षेर

सक्ने, तटीय क्षेर तथा डुबान भइरहने
क्षेरहरुमा उच्च सतकाता अपनाऔ।
भदौ ११,

डढे लधुराको गैबढे र आसपासका क्षेरमा

रिं गुन, पुन्त्टु रा तथा

सबहान ११

पसछल्लो ६ घण्टामा भारी िर्ाा भरको र

आसपास भइ बहने

बर्े

ु ान छ। रिं गुन, पुन्त्टु रा तथा
थप हुने पूिाानम
अन्त्य स-साना नदीहूमा आकचस्मक बाढी
आउन सक्छ। तटीय क्षेरमा

स-साना नदीहूको
तवटय क्षेर

रहनुहन
ु ेहूले राती सम्मै उच्च सतकाता
अपनाऔ ँ ।
भदौ ११,

भेरी नदी र्ामु र्लमापन केन्त्रमा

भेरी नदी र्ामु

१०:३० बर्े

बढ्दो क्रममा रहे काले तटीय क्षेरमा

तल्लो तवटय क्षेर।

सबहान

र्लसतहले सतकाता तह पार गरे को तथा

र्लमापन केन्त्रको

रहनुहन
ु ेहूले राती सम्मै उच्च सतकाता
अपनाऔ ँ ।
भदौ ११,
सबहान

चचतिन चर्ल्ला माडी क्षेरको

ररउखोला

आसपासको क्षेरमा भारी िर्ाामापन भरको

छछारे,गोविन्त्दबस्ती

बनकट्टा,कल्याणपुर,छछारे,गोविन्त्दबस्ती र
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पठारको क्षेर

१०:३० बर्े

तथा ररउखोला बनकट्टामा र्लसतह

र आसपासका क्षेर

सतकाता आसपास रहे कोले माडी

भइ बहने स-साना

उच्च सतकाता अपनाऔ ँ ।

क्षेर।

ररउखोलाको तटीय क्षेरमा राती सम्मै

नदीहू र तवटय

भदौ ११,

नारायणी नदी दे बघाट बाढी मापन केन्त्रमा

नारायणी नदी

सबहान

र्लसतह सतकाता तह नचर्क पुगेको र

दे िघाट बाढी मापन

१०:१५ बर्े

बढ्दो रहे कोले चचतिन र निलपरासीको

बाढी घटना

केन्त्रको तल्लो

तवटय क्षेरमा हुनेहू आर् राती सम्मै उच्च तवटय क्षेर।
सतकाता अपनाऔ ।
भदौ ११ सबहान
७ बर्े

बारा सनर्गढ र आसपासका क्षेरमा

बकैया नदी र सो

पसछल्लो ३ घण्टामा भारी िर्ाा भरको तथा

क्षेर भइ बहने स-

क्षेर भइ बहने स-साना नदीहूमा

तवटय क्षेर

ु ान छ। बकैया नदी र सो
थप हुने पूिाानम

साना नदीहरुको

आकचस्मक बाढी आउन सक्छ, तटीय क्षेर
तथा डुबान भइरहने होचा भूभागमा

ँ
रहनुहन
ु ेहूले उच्च सतकाता अपनाऔ।
भदौ ११,

ससन्त्धुली चर्ल्ला चस्थत कमला

कमल नदी र

धनुर्ा,

महोत्तरी,

सबहान ६:००

नदी,रानीबास र्लमापन केन्त्रमा

रानीबास र्लमापन

रौतहट

लगायतमा

बर्े

र्लसतहले खतरा तह पार

केन्त्रको तल्लो

डुबान भरको

गरे काले,धनुर्ा,ससराहा लगायत तल्लो

तवटय क्षेर

तटीय क्षेर तथा डुबान भईरहने क्षेरहरुमा
रहनुहन
ु ेहू राती सम्मै उच्च सतकाता साथ
ु ोला।
सुरचक्षत स्थानमा रहुनह
भदौ ११,

हाल बागमतीको पधेरादोभान (कमै या)

सबहान ५:४५

र्लमापन केन्त्रमा र्लसतह खतरा तह पार बागमती नदी तवटय

बर्े

गरे को र बढ्दो क्रममा रहे काले रौतहट र

रौतहट र सलााहीका
क्षेर

सलााहीका बागमती नदी तवटय क्षेरमा
र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग
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बाढी घटना

ु ा सम्मै उच्च
हुनेहू आर् बेलक
सतकाताका साथ सुरचक्षत स्थानमा
रहनुहोला/र्ानुहोला ।

भदौ १०, रासत पसछल्लो ३ घण्टामा रुपन्त्दे वह चर्ल्लाको

सुयप
ा रु ा, कञ्चनखोला

१२ बर्े

लगायतका स-साना

सुयप
ा रु ा लगायत आसपासका क्षेरमा भारी

बर्ाामापन भरकोले कञ्चनखोला लगायतका खोलाहरुको तवटय
स-साना खोलाहरुमा आकचस्मक बाढी

क्षेर

आउन सक्ने, भोली िदउसो सम्मै उच्च
सतकाता अपनाऔ।
भदौ १०, रासत ससन्त्धुली चर्ल्लाको मररन खोला कुसुनटार

कमला नदी ,मररन

११:४५ बर्े

र ससन्त्धुली माडी चस्थत बर्ाामापन केन्त्रमा

खोला लगायत स

हुन सक्ने; कमला नदी ,मररन खोला

तवटय क्षेर

पसछल्लो ३ घण्टा भारी बर्ाा भरको र थप

सना खोलाहरुको

लगायत स सना खोलाहरुमा सतकाता

तहसम्मको बाढी आउन सक्ने हुँदा नदी
तवटय क्षेरमा भोली िदउसो सम्मै उच्च
सतकाता आपनाऔ ।

भदौ १०, रासत पसछल्लो ३ घण्टामा कवपलबस्तु चर्ल्लाको बाणगिं गा, गुडुङ
११:०० बर्े

बाणगिं गा चस्थत बर्ाामापन केन्त्रमा असत

भारी बर्ाामापन भरकोले बाणगिं गा, गुडुङ

लगायतका स-साना नदीहरुमा खतरा तह
सम्मको बाढी आउन सक्ने भरकोले तटीय

लगायत आसपास
भइ बहने स-साना
नदीहूको तवटय
क्षेर

क्षेर तथा डुबान भइरहने क्षेरहरुमा भोसल
िदउँसो सम्मै उच्च सतकाता अपनाऔ।
भदौ १०,

सबहान ९ बर्े

हाल निलपरासी डण्डा चस्थत बर्ाामापन

डण्डा, कािाशोती र

मापन भरको छ र थप बर्ाा हुने सिं भािना

सगररउिारी लगायत

केन्त्रमा पसछल्लो ६ घण्टामा भारी बर्ाा

र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग
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समसत / समय

रस्. रम्. रस्. को वििरण

पठारको क्षेर

रहे काले डण्डा, कािाशोती र आसपासको

आसपास भइ स-

सगररउिारी लगायत अन्त्य स-साना

साना नदीहरुको

नदीहरुमा सतकाता तह आसपासको बाढी

बाढी घटना

तवटय क्षेर

आउन सक्ने भरकाले तटीय क्षेर तथा
डुबान भइरहने क्षेरहरुमा उच्च सतकाता
अपनाऔ ।
भदौ ०३,
सबहान ५:३०
बर्े

लमर्ुङको खुदीबर्ार,बेशीसहर र

दोदी, न्त्यादी, चेपे

आसपासका क्षेरमा पसछल्लो ३ घण्टामा

लगायत आसपास

भारी िर्ाा भरको;दोदी, न्त्यादी, चेपे

भइ स-साना

लगायतका साना नदीहूमा आकचस्मक

नदीहरुको तवटय

बाढी आउन सक्ने, तटीय क्षेर तथा डुबान

क्षेर

भइरहने क्षेरहरुमा रहनुहन
ु ेहरुले िदउँसो
सम्मै उच्च सतकाता अपनाऔ।
श्रािण ३१,

ससन्त्धुली चर्ल्ला चस्थत कमला

सबहान ११:३० नदी,रानीबास र्लमापन केन्त्रमा र्लसतह
बर्े
सतकाता तह आसपास रहे को र बढ्दो

क्रममा रहे कोले,धनुर्ा,ससराहा लगायत

कमल नदी र
रानीबास र्लमापन
केन्त्रको तल्लो
तवटय क्षेर

तल्लो तटीय क्षेर तथा डुबान भईरहने
क्षेरहरुमा रहनुहन
ु ेहू राती सम्मै उच्च
सतकाता अपनाऔ।
श्रािण ३१,
सबहान ५:३०
बर्े

बिदा या चस्थत बबई नदीको चेपाङ

बबई नदी चेपाङ

र्लमापन केन्त्रमा र्लसतह सतकाता तह

र्लमापन केन्त्रको

पार गरे को र बढ्दो क्रममा रहे कोले

तल्लो तवटय क्षेर

बबईको तटीय क्षेर तथा डुबान भइरहने
क्षेरहरुमा रहनुहन
ु ेहरुले िदउँसो सम्मै
उच्च सतकाता अपनाऔ

र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग
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समसत / समय

रस्. रम्. रस्. को वििरण

पठारको क्षेर

श्रािण २९

कवपलिस्तुको बाणगङ्गा र आसपासको

बाणगङ्गा नदी र

िदउसो १२

क्षेरमा पसछल्लो १२ घण्टामा भारी िर्ाा

आसपास भइ बहने

साना नदीहरुमा सतकाता तह आसपासको

तवटय क्षेर

बर्े

भरको छ। बाणगङ्गा नदी तथा अन्त्य स-

बाढी घटना

स-साना नदीहूको

बाढी आउन सक्ने भरकाले तटीय क्षेरमा
रहनुहन
ु ेहूले राती सम्मै सतकाता
ँ
अपनाऔ।
श्रािण

बाराको परिानीपुर,कलै या र आसपासको

बाराको

२९,सबहान ४

क्षेरमा पसछल्लो ३ घण्टामा भारी िर्ाा

परिानीपुर,कलै या र

बर्े

ु ान छ;सो क्षेर भइ
भरको र थप हुने पूिाानम
बहने स-साना नदीहूमा आकचस्मक बाढी
आउन सक्छ,तटीय क्षेर तथा डुिान

आसपास भइ बहने
स-साना नदीहूको
तवटय क्षेर

भइरहने होचा भूभागमा रहनुहन
ु ेहूले
ँ
िदउँसो सम्मै सतकाता अपनाऔ।
श्रािण २८,

बगासोती चस्थत राप्ती नदी र्लमापन

िदउँसो ३:३० केन्त्रमा र्लसतहले सतकाता तह पार
बर्े

गरे को र बढ्दो रहे को तथा राप्ती

राप्ती र्लाधारको
तवटय क्षेर

र्लाधारमा बर्ाा भइरहे कोले तटीय क्षेर
तथा डुबान भइरहने क्षेरहरुमा
रहनुहन
ु ेहरुले राती सम्मै उच्च सतकाता
अपनाऔ ।
श्रािण २५

गोरखाको बारपाक र आसपासको क्षेरमा

दरौंदी नदी र

रासत १० बर्े

पसछल्लो ३ घण्टामा भारी िर्ाा भरको छ।

आसपास भइ बहने

दरौंदी नदी तथा अन्त्य स साना नदीहूमा

स-साना नदीहूको

आकचस्मक बाढी आउन सक्ने भरकाले

तवटय क्षेर

तटीय क्षेरमा रहनु हुनेहूले भोसल सबहान
ँ
सम्मै सतकाता अपनाऔ।

र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग
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समसत / समय

रस्. रम्. रस्. को वििरण

पठारको क्षेर

श्रािण १८

ससन्त्धुली खुकोटचस्थत सुनकोशी नदीमा

सुनकोशी नदी,

सबहान ५ बर्े

र्लसतहले सतकाता तह पार गरे को र

खुकोट चस्थत

रहनेहूले िदउँसो सम्मै उच्च सतकाता

तल्लो तवटय क्षेर

बढ्दो क्रममा रहे को हुँदा तटीय क्षेरमा
ँ
अपनाऔ।

र्लमापन केन्त्रको

श्रािण १३ ,

मकिानपुर चस्थत भोले नी, मकिानपुरगढी

बाग्मसत नदी भोले नी,

बर्े

पसछल्लो ३ घण्टा भारी बर्ाामापन भरको र

मररनखोला

बाग्मसत नदी भोले नी, कोखार्ोर खोला,

र्लमापन केन्त्रको

मररनखोला र्लमापन केन्त्रमा नदीको

तल्लो तवटय क्षेर

ु ा ७:०० िर्ाामापन केन्त्रहरु र आसपासका क्षेरमा
बेलक

बाढी घटना

कोखार्ोर खोला,

र्लसतह बढ्दो रहे कोले नदी तवटय क्षेर र
डुबान हुने क्षेरमा सतकाता अपनाऔ ।
श्रािण १३

गौमुल गा.पा. बार्ुरामा बुढीगिं गा नदीमा

बुढीगिं गा नदीको

िदउसो १ बर्े

पवहरो गई नदी थुसनन गरकाले तटीय

तवटय क्षेर

क्षेरहूमा साँझ सम्मै उच्च सतकाता
ँ
अपनाऔ।
श्रािण ४,

सप्तरीको फत्तेपरु र आसपासको क्षेरमा

सरयुगा तथा अन्त्य स-

राती ११ बर्े

पसछल्लो ३ घण्टामा भारी िर्ाा भरको र

साना खोलाहूको

ु ान छ। सरयुगा तथा अन्त्य
थप हुने पूिाानम

तटीय क्षेर

स-साना खोलाहूमा आकचस्मक बहाि हुन
सक्छ। तटीय क्षेर तथा डुबान भइरहने
होचा स्थानमा रहनुहन
ु ेले उच्च सतकाता
ँ
अपनाऔ।

साउन ४, राती ससमरा विमानस्थल र आसपासका क्षेरमा

ससमरा क्षेर भई बहने

९ बर्े

स साना नदीहूको

पसछल्लो ३ घण्टामा भारी िर्ाा भरको छ।
ु ान रहे काले सो क्षेर
थप िर्ाा हुने पूिाानम

तटीय क्षेर

भई बहने स साना नदीहूमा आकचस्मक
र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग
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समसत / समय

रस्. रम्. रस्. को वििरण

पठारको क्षेर

बाढी घटना

बहाि हुन सक्छ। तटीय क्षेर तथा डुबान
भइरहने होचा स्थानमा रहनुहन
ु ेले उच्च
ँ
सतकाता अपनाऔ।
श्रािण ४,

हाल सप्तरीको बमाचर्या र आसपास

सप्तरीको

सबहान ३:१५

पसछल्लो ३ घण्टामा भारी िर्ाामापन

बमाचर्या,माउली

बर्े

भरको छ, माउली खोला लगायत अन्त्य

खोला लगायत अन्त्य

सक्ने, िदउँसो सम्मै सतका रहौँ ।

तटीय क्षेर

साना खोलाहरुमा आकचस्मक बाढी आउन

साना खोलाहरुको

श्रािण २ गते,

स्यातर्ा चर्ल्ला लगायत आसपासका

स्यातर्ा चर्ल्ला भई

सबहान ४:३०

क्षेरमा पसछल्लो ६ घण्टा भारी बर्ाामापन,

बहने साना

बर्े

सो क्षेर भई बहने साना खोलाहरुमा

खोलाहरुको तटीय

आकचस्मक बहाि हुन सक्ने, िदउसो सम्मै

क्षेर

सतका रहौ ।
असार ३१

कैलालीचस्थत मोहना नदी मालाखेसतमा

मोहना नदी

सबहान

र्लसतहले सताकता तह पार गरे काले

मालाखेसत र्लमापन

१०:०० बर्े

तटीय क्षेरहू तथा डुबान भइरहने होचा

केन्त्रको तल्लो

स्थानहूमा िदउँसो सम्म सतकाता
ँ
अपनाऔ।

तवटय क्षेर

असार ३१

दाङ्गको दे उखुरी क्षेरमा पसछल्लो तीन

दाङ्गको दे उखुरी क्षेर

सबहान ७ बर्े

घण्टामा भारी िर्ाा भरको छ। सो क्षेर भई

भई बहने स साना

क्षेरमा आकचस्मक बहाि हुने सम्भािना

क्षेर

बहने स साना खोलाहूदाङ्गको दे उखुरी

खोलाहूको तवटय

भरकाले तटीय क्षेर तथा डुबान भईरहने
क्षेरहूमा िदउँसो सम्मै सतकाता
अपनाऔ।
िं
असार ३१,

कैलाली चस्थत खुवटया खोला मुिदभारमा

र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग
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ु ान तथा पूिस
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समसत / समय

रस्. रम्. रस्. को वििरण

पठारको क्षेर

बाढी घटना

सबहान ६:४५

आकचस्मक बहाि भई र्लसतहले खतरा

खोला मुिदभार

मुिदभार चस्थत

र्लमापन केन्त्रको

र्लमापन केन्त्र

बर्े

तह पार गरे काले तटीय क्षेरहूमा िदउँसो

असार २४

स्यातर्ाको कुमालगाँउ चस्थत

स्यातर्ाको

बर्े

र्लसतहले सतकाता तह पार गरे काले

कालीगण्डकी

ँ
सतकाता अपनाऔ।

तल्लो तवटय क्षेर

सम्म सतकाता अपनाऔ।
िं

ु ा ६:३० कालीगण्डकी र्लमापन केन्त्रमा
बेलक
तटीय क्षेरहूमा भोसल सम्मै उच्च

तल्लो तवटय क्षेर

कुमालगाँउ चस्थत
र्लमापन केन्त्रको

असार २४,

पसछल्लो ६ घण्टामा निलपुर र

आूणखोला,सगूिा

सबहान १०

आसपासका क्षेरमा भारी बर्ाा मापन

री, सबनयी लगायत

बर्े

भरको, थप िर्ाा हुन

सो क्षेरका स-साना

लगायत सो क्षेरका स-साना नदीहूमा

क्षेर

सक्ने,आूणखोला,सगूिारी, सबनयी

बगारको

नदीहूको तवटय

आकचस्मक बाढी आउन सक्ने, तटीय
क्षेरमा भोसल सबहान सम्म उच्च सतकाता
ँ
अपनाऔ।
असार २४,

चचतिन चर्ल्ला माडी क्षेरको

सबहान ९:३०

बनकट्टा,कल्याणपुर,छछारे,गोविन्त्दबस्ती र क्षेरको

बर्े

आसपास पसछल्लो ६ घण्टामा भारी

छछारे,कल्याणपुर,ब

िर्ाामापन भरको छ,ररउखोलामा र्लसतह

नकट्टा,गोविन्त्दबस्ती

ररउखोलाको नदीतवटय क्षेरमा राती सम्मै

भई बहने ररउखोला

उच्च सतकाता अपनाऔ

र अन्त्य खहरे

सतकाता आसपास पुग्न सक्ने,माडी

चचतिन चर्ल्ला माडी

र आसपासको क्षेर

खोलाहूको तवटय
क्षेर।
असार २४

तमोर नदी मुलघाट,धनकुटामा र्लसतह

तमोर नदी मुलघाट

गते,सबहान

सतकाता तह पार गरे को र बढ्दो

र्लमापन केन्त्रको

र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग
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समसत / समय

रस्. रम्. रस्. को वििरण

पठारको क्षेर

८:१० बर्े

रहे को,सुनसरी र सप्तरी चर्ल्लाका तटीय

तथा सुनसरी र सप्तरी

क्षेरमा िदउँसो सम्मै उच्च सतकाता
अपनाऔ।

चर्ल्लाका तवटय
क्षेर

असार २४

बसडगाड नदीको रुरिेणी चस्थत र्लमापन

बसडगाड नदी,

सबहान ७:१५

केन्त्रमा र्ल सतहले सतकाता तह पार

रुरिेणी र्लमापन

बर्े

गरे को र बढ्दो क्रममा रहे कोले नदी तवटय

केन्त्रको तवटय क्षेर

असार २४

चचतिन चर्ल्लाको माडी क्षेरको छरछरे

चचतिन चर्ल्लाको

गते सबहान

लगायत आसपासका क्षेरमा पसछल्लो १

माडी क्षेरको छरछरे

५:०० बर्े

क्षेरमा िदउसो सम्मै सतकाता अपनाऔ ।

घण्टा भारी बर्ाा भरको र थप हुनसक्ने हुँदा

लगायत आसपासका

खहरे खोलामा आकचस्मक बाढी र्ानसक्ने,

क्षेर भई बहने स-

सतकाता अपनाऔ ।

तवटय क्षेर

असार २४

दुधकोशी नदीको रबुिाबर्ार चस्थत

दुधकोशी नदीको

सबहान ४:१५

र्लमापन केन्त्रमा र्ल सतहले सतकाता

रबुिाबर्ार चस्थत

बर्े

तह पार गरे को र बढ्दो क्रममा रहे कोले

र्लमापन केन्त्रको

नदी तवटय क्षेर र डुबान हुने क्षेरमा उच्च

बाढी घटना

साना नदीहूको

नदी तवटय क्षेरमा िदउसो सम्मै सतकाताको तवटय क्षेर
लासग र्ानकारी गररन्त्छ ।

असार २४

तनहुँको सबमलनगर, बन्त्दीपुर र

तनहुँको सबमलनगर,

सबहान १ बर्े

आसपासका क्षेरहूमा पसछल्लो ३

बन्त्दीपुर र

हुनसक्ने। सो क्षेरका ससाना नदीहूमा

बहने स-साना

घण्टामा भारी िर्ाा भरको र थप िर्ाा

आसपासका क्षेर भई

आकचस्मक बहाि आउन सक्ने; तटीय क्षेर नदीहूको तवटय
तथा पवहरोग्रस्त क्षेरमा हुनेहूले उच्च
ँ
सतकाता अपनाऔ।

र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग

क्षेर
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ु ान तथा पूिस
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समसत / समय

रस्. रम्. रस्. को वििरण

पठारको क्षेर

असार २३,

ईलाम, झापा र आसपासका क्षेरहूमा

कन्त्काई, सबररङ्ग,

राती ११:३०

पसछल्लो ६ घण्टामा भारी िर्ाामापन भरको केखाा लगायत अन्त्य
र थप हुन सक्ने; कन्त्काई, सबररङ्ग, केखाा

साना खोलाहरुको

लगायत अन्त्य साना खोलामा सतकाता तह

तवटय क्षेर

बाढी घटना

आसपासको बाढी आउन सक्ने, होचा
स्थानमा डुबान हुन सक्ने, सबहान सम्म
ँ
उच्च सतकाता अपनाऔ।
असार २३,

हाल सप्तरीको बमाचर्या र आसपास

सप्तरीको

सबहान ४ बर्े

पसछल्लो ३ घण्टामा भारी िर्ाामापन

बमाचर्या,माउली

भरको छ, माउली खोला लगायत अन्त्य

खोला लगायत अन्त्य

साना खोलाको नदी तवटय क्षेरमा सतकाता

साना खोलाहरुको

तह सम्मको बाढी आउन सक्छ, िदउँसो

तटीय क्षेर

सम्मै सतका रहौँ ।
असार १९,

पसछल्लो १२ घण्टामा सप्तरीको फत्तेपरु

सरयुगा लगायत

सबहान ११

आसपासको क्षेरमा ठु लो िर्ाा मापन

अन्त्य स-साना

बर्े

भरको, सरयुगा लगायत अन्त्य साना

खोलाहूको तटीय

खोलाहूमा सतकाता तह आसपासको

क्षेर

बाढी आउन सक्ने, तटीय क्षेर तथा डुबान
भइरहने क्षेरमा राती सम्म उच्च सतकाता
ँ
अपनाऔ।
असार १९

रौतहट कमै या (पधेरादोभान) चस्थत

रौतहट कमै या

रौतहट क्षेरमा

सबहान

बागमती नदीमा र्लसतहले खतरा तह पार

(पधेरादोभान) चस्थत

डुबान भरको

१०:०० बर्े

गरे काले तटीय क्षेर र डुबान भइरहने होचा

बागमती नदी

स्थानमा हुनेहू उच्च सतकाता साथ

र्लमापन केन्त्रको

सुरचक्षत स्थानमा रहनुहोला।

तवटय क्षेर

हाल ईलाम,झापा,मोरङको धेरै स्थानमा

मेचच,विररङ,सनन्त्दा,क

भारी बर्ाा र थप बर्ाा हुने, मेचच, विररङ,

न्त्काई,चचसाङखोला,

असार १९,

र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग
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ु ान तथा पूिस
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समसत / समय

रस्. रम्. रस्. को वििरण

पठारको क्षेर

सबहान ६ बर्े

सनन्त्दा, कन्त्काई, चचसाङखोला, मािा-

मािा-

रतुिा, लोहन्त्रा, बक्राहा, नुनखोला

रतुिा,लोहन्त्रा,बक्रा

आसपासको बाढी आउन सक्ने,होचा

अन्त्य साना खोला

लगायत अन्त्य साना खोलामा सतकाता तह

बाढी घटना

हा,नुनखोला लगायत

स्थानमा डुबान हुन सक्ने, राती सम्म उच्च
सतकाता अपनाऔ
असार १९,

बारा तथा पसााका कोचल्भ लगायत

सबहान ५:३०

आसपासका क्षेरमा पसछल्लो ६ घण्टा भारी लगायत आसपास

बर्े

बर्ाा,सो क्षेर भई बहने लाल बकैया नदी

भइ बहने स-साना

लगायत साना खोलाहरुमा सतकाता तह

नदीहूको तवटय

आसपासको बाढी आउन सक्ने,होचा

क्षेर

स्थानमा डुबान हुनसक्ने िदउसो सम्मै उच्च

लाल बकैया नदी

सतकाता अपनाऔ।
असार १९,

पसछल्लो ६ घण्टा सुनसरीको

बुढीखोला,खेससलया,

सबहान ५ बर्े

तरहारा,मोरङको लेटाङ,हरै चा लगायतमा

स्यौतीखोला,र्ौलाहा

ठु लो बर्ाा भरको र थप हुने, बुढीखोला,

खोला लगायत अन्त्य

लगायत अन्त्य साना खोलाहरुमा सतकाता

तटीय क्षेर

खेससलया, स्यौतीखोला, र्ौलाहाखोला

साना खोलाहरुको

तह आसपासको बाढी आउन सक्ने,तटीय
क्षेर तथा डुबान भइरहने क्षेरमा राती सम्म
उच्च सतकाता अपनाऔ
असार १९

रौतहट कमै या (पधेरादोभान) चस्थत

रौतहट कमै या

सबहान ४ बर्े

बागमती नदीमा र्लसतहले सतकाता तह

(पधेरादोभान) चस्थत

पार गरे को र बढ्दो क्रममा रहे कोले तटीय

बागमती नदी

क्षेरहू र डुबान भइरहने होचा स्थानमा

र्लमापन केन्त्रको

ँ
हुनेहूले उच्च सतकाता अपनाऔ।

र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग

तवटय क्षेर
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समसत / समय

रस्. रम्. रस्. को वििरण

असार १९

तनहुँको सबमलनगरचस्थत मस्यााङ्गदी नदीमा तनहुँको

सबहान ३:४५

र्लसतहले सतकाता तह पार गरे को र

सबमलनगरचस्थत

ँ
सतकाता अपनाऔ।

र्लमापन केन्त्रको

बर्े

बढ्दो क्रममा रहे कोले तटीय क्षेरमा उच्च

पठारको क्षेर

बाढी घटना

मस्यााङ्गदी नदी
तवटय क्षेर

असार १९

लमर्ुङ्गको खुदीबर्ार, बेसीसहर र

दोदी, न्त्यादी, चेपे

बर्े

भारी िर्ाा भरको;दोदी, न्त्यादी, चेपे

खोलाहूको तटीय

लगायतका खोलाहूमा आकचस्मक बहाि

क्षेर

सबहान २:४५

आसपासका क्षेरमा पसछल्लो ६ घण्टामा

लगायतका

आउन सक्ने सम्भािना, तटीय क्षेरहू
तथा पवहरो र्ानसक्ने सभरालो र्समनमा
ँ
सतकाता अपनाऔ।
असार १९

गोरखाको बारपाक र लमर्ुङ्गको घारे ढुङ्गा

सबहान २ बर्े

िर्ाामापन केन्त्रमा पसछल्लो ३ घण्टामा

नयाँसाँघ ु र्लमापन

भारी िर्ाा भरको तथा दरौंदी खोलाको

केन्त्रको तवटय क्षेर

नयाँसाँघ ु र्लमापन केन्त्रमा र्लसतह

दरौंदी खोलाको

सतकाता तह नचर्क पुगेको हुँदा तटीय
क्षेरहू र पवहरो र्ानसक्ने सभरालो
ँ
र्समनमा सतकाता अपनाऔ।
असार १८

मकिानपुरको पूिी राप्ती नदी रर्ैया बाढी

पूिी राप्ती नदी रर्ैया

गढी गा.पा. क्षेरमा

बर्े

पुगेकाले नदी तटीय क्षेरहूमा हुनेहू

तवटय क्षेर

बगाई क्षसत भरको

रासत १२:४५

मापन केन्त्रमा र्लसतह खतरा तह

बाढी मापन केन्त्रको

भोसल सबहान सम्म उच्च सतकाताका साथ

स्रोत: NDRRMA को

सुरचक्षत स्थानमा रहनुहोला।

दै सनक विपद बुलेवटन

असार १८

मकिानपुरचस्थत दामन िर्ाामापन केन्त्रमा

मकिानपुर दामन र

राती ११ बर्े

पसछल्लो ६ घण्टामा भारी िर्ाा मापन

आसपासका क्षेर भई

भरको, ससाना खोलामा आकचस्मक बहाि

बहने स-साना

र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग

डुबान, पिक्क पुल
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समसत / समय

रस्. रम्. रस्. को वििरण

पठारको क्षेर

आउन सक्ने सम्भािना, तटीय क्षेरहू

नदीहूको तवटय

तथा पवहरो र्ानसक्ने सभरालो र्समनमा

क्षेर

असोर् १८

मकिानपुरको पूिी राप्ती नदी रर्ैया बाढी

पूिी राप्ती नदी रर्ैया

विहान १ बर्े

मापन केन्त्रमा र्लसतह सतकाता तह

बाढी मापन केन्त्रको

ँ
सतकाता अपनाऔ।

बाढी घटना

पुगेको र बढ्दो क्रममा रहे कोले नदी तटीय तवटय क्षेर र
क्षेर र चचतिनको सौराहा आसपास

चचतिनको सौराहा

हुनेहूले सबहान १० बर्े सम्म उच्च

क्षेर

सतकाता अपनाउनुहोला।
असार १७,

लमर्ुङ चर्ल्ला घरे ढुङ्गा, राइनासटार,

सबमलनगरचस्थत

गोरखा-तनहुँ र्ोड्ने

सबहान ८:३०

सबमलनगर र आसपासका क्षेरमा पसछल्लो

मस्यााङ्गदी नदी

झोलुिंगे पुलमासथ

मस्यााङ्गदी नदीमा र्लसतह सतकाता तह

तल्लो तवटय क्षेर

बर्े

६ घण्टा भारी बर्ाा, सबमलनगरचस्थत

र्लमापन केन्त्रको

पार गरे को र बढ्दो रहे कोले, नदी तवटय

उसलायो मस्याातदी
स्रोत:
https://www.setopati.
com/social/242081

क्षेर तथा होचा स्थानमा डुबान हुन सक्ने
भरकोले सतका रहौ।
असार १७,

ससन्त्धुली चर्ल्ला चस्थत कमला

कमला नदी

दुधौली न.पा. क्षेरमा

सबहान ५:३०

नदी,रानीबास बाढी मापन केन्त्रमा

रानीबास र्लमापन

डुबान भरको

बर्े

र्लसतहले खतरा तह पार

केन्त्रको तल्लो

गरे काले,धनुर्ा,ससराहा लगायत तल्लो

तवटय क्षेर

तटीय क्षेर तथा डुबान भईरहने क्षेरहरुमा
रहनुहन
ु ेहू राती सम्मै सतकाता साथ
ु ोला।
सुरचक्षत स्थानमा रहुनह
असार १७,
सबहान ४:३०
बर्े

ससन्त्धुली चर्ल्ला चस्थत मररनखोला

मररन

६ घण्टा भारी बर्ाामापन भरको,मररन

राइगाउँ,पधेरादोभान

कुसुन्त्तार बर्ाामापन केन्त्रहरुमा पसछल्लो
कुसुन्त्तार,बागमती राइगाउँ,पधेरादोभान

र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग

कुसुन्त्तार,बागमती

लगायत बाढीमापन
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समसत / समय

रस्. रम्. रस्. को वििरण

पठारको क्षेर

लगायत बाढीमापन केन्त्रमा र्लसतह

केन्त्रहरुको तल्लो

बढ्दो क्रममा रहे काले उक्त र्लाधारका

तवटय क्षेर

नदी तटीय क्षेर तथा डुबान भईरहने

बाढी घटना

क्षेरहरुमा आर् िदउँसो सम्मै उच्च
सतकाता अपनाऔ।
असार १७

सबहान ३:००

तनहुँको बन्त्दीपुर, सबमलनगर र सखर तथा

तनहुँको बन्त्दीपुर,

पसछल्लो ३ घण्टामा भारी िर्ाा मापन

आसपासका क्षेर भई

भरकाले सो क्षेरका ससान नदीहूमा

बहने स-साना

चचतिनको कालीखोला िर्ाामापन केन्त्रमा

सबमलनगर, सखर र

आकचस्मक बहाि आउन सक्ने; पवहरोग्रस्त नदीहूको तवटय
क्षेरमा हुनेहूले उच्च सतकाता अपनाऔ

क्षेर

असार १६,

पुविा रासप्त र्लाधारको रर्ैया,

पुविा रासप्त

विहान ८ बर्े

मकिानपुगढी र आसपास पसछल्लो ६

र्लाधारका स-साना

घण्टा भारी बर्ाामापन भरको, उक्त

नदीहरुको तवटय

।

र्लाधारका स-साना नदीहरुमा आकचस्मक क्षेर
बाढी आउन सक्ने,नदी तटीय क्षेर र होचा
तथा डुबान हुने क्षेरमा िदउँसो सम्मै उच्च
सतकाता अपनाउनुहोला
असार १६,

ससन्त्धुली चर्ल्ला चस्थत कमला

कमल नदी र

बर्े

र्लसतहले सतकाता तह पार गरे को र

केन्त्रको तल्लो

बढ्दो रहे काले नदी तवटय क्षेर तथा डुबान

तवटय क्षेर

सबहानको ६

नदी,रानीबास र्लमापन केन्त्रमा

भईरहने क्षेरहरुमा िदउँसो सम्मै उच्च

रानीबास र्लमापन

सतकाता अपनाऔ।
असार ११,

पसछल्लो ३ घण्टामा निलपुर चस्थत आूण निलपरासी
बतासा बर्ाामापन केन्त्रमा भारी बर्ाामापन

र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग

(बदा घाट सुस्ता
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समसत / समय

रस्. रम्. रस्. को वििरण

पठारको क्षेर

सबहान ८ बर्े

भरको, आूणखोला लगायतका स-साना

पूि)ा आूणखोला र

नदीहरुमा आकचस्मक बाढी आउन

आसपास भइ बहने

अपनाऔ।

तवटय क्षेर

सक्ने,तटीय क्षेरमा िदउँसो सम्म सतकाता

असार ११

सबहान ५:००
बर्े

११:३० बर्े

पसछल्लो ६ घण्टामा भारी िर्ाामापन

आसपास भइ बहने

क्षेरहूमा िदउँसो सम्मै सतकाता

तवटय क्षेर

भरकाले विररङ्ग खोला लगायतका तटीय

ससन्त्धुपाल्चोकचस्थत

बाह्रसबसे र सुनकोशी नदी दोलालघाट

भोटे कोशी नदी

तह पार गरे को र बढ्दो क्रममा रहे काले

नदी दोलालघाट

तवटय क्षेरहूमा भोली सबहान सम्मै उच्च

र्लमापन केन्त्रको

ँ
सतकाता अपनाऔ।

रासत ११:३०
बर्े

स-साना नदीहूको

ससन्त्धुपाल्चोकचस्थत भोटे कोशी नदी
र्लमापन केन्त्रमा र्लसतहले सतकाता

असार ८ गते ,

स-साना नदीहूको

ईलाम चस्थत बरफल्याङ्ग िर्ाामापन केन्त्रमा विररङ्ग खोला र

ँ
अपनाऔ।
असार ९ रासत

बाढी घटना

बाह्रसबसे र सुनकोशी

तल्लो तवटय क्षेर

ससन्त्धुपाल्चोकको धाप चस्थत िर्ाामापन

मेलम्ची बर्ार

िर्ाामापन भरको हुँदा मेलम्ची र इन्त्रािती

तटीय क्षेर

केन्त्रमा पसछल्लो रक घण्टामा भारी

लगायत तल्लो

नदीमा बहाि बढ्ने सम्भािना भरकोले
मेलम्ची बर्ार लगायत तल्लो तटीय

क्षेरहूमा भोसल सबहानसम्म सतकाता
ँ
अपनाऔ।
असार ५ रासत
१०:१५

महाकाली नदी पारीगाँऊ केन्त्रमा

महाकाली नदी

किंचनपुर क्षेरमा

र्लसतहले खतरा तह पार गरर बढ्दो

पारीगाँऊ

क्षसतको वििरण

रहे को र उक्त र्लाधारमा थप िर्ाा हुने

केन्त्र,किंचनपुरका

नआरको

दोधाराचाँदनी नपा लगायत तल्लो तटीय

दोधाराचाँदनी नपा

ु ान भरकोले किंचनपुरका सभमदत्त र
पूिाानम

र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग

सभमदत्त र
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समसत / समय

रस्. रम्. रस्. को वििरण

पठारको क्षेर

क्षेरका डुबान भइरहने होचा स्थानमा

लगायत तल्लो

हुनेहू भोसल िदउँसो सम्मै उच्च

सतकाताका साथ सुरचक्षत स्थानमा

बाढी घटना

तटीय क्षेर

रहनुहोला।
असार ५ गते
साँझ ५:३०
बर्े

महाकाली नदी पारीगाँउ र्लमापन केन्त्रमा महाकाली नदी
र्लसतहले सतकाता तह पार गरर खतरा

पारीगाँउ र्लमापन

तह नचर्क पुगेको र महाकाली नदी

केन्त्रको तल्लो

ु ान
र्लाधारमा थप िर्ाा हुने पूिाानम

तवटय क्षेर

भरकाले महाकाली नदी तल्लो तटीय
क्षेरका डुबान भइरहने होचा स्थानमा
हुनेहूले भोसल सबहानसम्मै सतकाता
ँ
अपनाऔ।
असार ५ गते

सबहान ६:३०

महाकाली नदी पारीगाँउ र्लमापन केन्त्रमा महाकाली नदी
र्लसतहले सतकाता तह पार गरे को र

पारीगाँउ र्लमापन

तल्लो तटीय डुबान भइरहने होचा स्थानमा

तवटय क्षेर

असार ४

चर्.प्र.का. दोलखाबाट प्राप्त सू चना अनुसार

तामाकोशी र

बर्े

ँ ा क्षेरमा पवहरो आउँदा नदीको प्रिाह तल्लो तवटय क्षेर र
चचसनय

बर्े

बढ्दो क्रममा रहे काले महाकाली नदी
ँ
हुनेहूले साँझ सम्मै सतकाता अपनाऔ।

ु ा ९:४५ नेपाल चीन सीमा क्षेरमा भारी िर्ाा आरसँगै
बेलक

केन्त्रको तल्लो

सुनकोशी नदीको

http://hydrology.gov.
np/cm/files/dolkha_7
10440014447652673
9_n_1624037941401.
jpg

रोवकन गरको सू चना प्राप्त हुन आरकोले सो सम्बचन्त्धत
पवहरोको कारण आउन सक्ने बाढीबाट

सरोकारिालाहरुला

तामाकोशी र सुनकोशी नदीमा बहाि बढ्ने

ई

हुँदा तल्लो तटीय क्षेरमा उच्च सतकाता
अपनाऔ।
िं
असार ४ गते ,
रासत ९:५०

ससन्त्धुपाल्चोक चर्ल्ला, बाह्रसबसे चस्थत

भोटे कोशी नदीको

भोटे कोशी नदीमा र्लसतह सतकाता तह

र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग
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समसत / समय

रस्. रम्. रस्. को वििरण

पठारको क्षेर

बर्े

पार गरे कोले नदी तवटय क्षेरमा भोसल

तल्लो तवटय क्षेर

बाढी घटना

सबहानसम्म सतका रहौँ।
असार ४ गते
सबहान ९ बर्े

महाकाली नदी दत्त ु र्लमापन केन्त्रमा

महाकाली नदी दत्त ु

र्लसतहले सतकाता तह पार गरे काले

र्लमापन केन्त्रको

बैतडी सम्मका महाकाली नदी तवटय

तल्लो तवटय क्षेर

क्षेरहूमा िदउसो सम्मै सतकाता
अपनाऔ।
असार ३

ु ा ७:३०
बेलक
बर्े

ससन्त्धुपाल्चोकचस्थत शेमााथाङ्ग र धाप

मेलम्ची बर्ार

िर्ाामापन केन्त्रमा पसछल्लो ६ घण्टामा

लगायत तल्लो

मध्यम दे चख भारी िर्ाा भरको छ। सो

तवटय क्षेर

क्षेरमा असार १ मा पवहरो गरकाले, लेदो
बग्ने सम्भािना भरकोले मेलम्ची बर्ार

लगायत तल्लो तवटय क्षेरहूमा सतकाता
अपनाऔ।
िं
असार

०३,िदउँ सो
४:३० बर्े

बबई नदीको चेपाङ,बिदा याको बाढीमापन

बबई नदी चेपाङ

केन्त्रमा र्लसतह सतकाता तह पार गरे को

र्लमापन केन्त्रको

र बढ्दो रहे को, तत्काल ठु लो खतरा

तल्लो तवटय क्षेर

नदे चखरको भरता पसन बबई तवटय क्षेरमा
हुनेहूले राती सम्मै सतकाता अपाउन हुन
अनुरोध छ
असार २, राती
१२:०० बर्े

सुनकोशी दोलालघाटचस्थत र्लमापन

सुनकोशी

केन्त्रमा र्लसतह सतकाता तह पार गरे को

र्लाधारको तवटय

र बढ्दो रहे काले सुनकोशी र्लाधारको

क्षेर

तवटय क्षेरमा भोसल सबहानसम्म सतकाता
अपनाऔ ।
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असार २ गते

पचिम रासप्त नदी कुसुम र्लमापन केन्त्रमा

पचिम रासप्त नदी

सबहान ९:३०
बर्े

र्लसतहले सतकाता तह पार गरे को र

कुसुम र्लमापन

पुग्न सक्ने भरकाले तवटय क्षेरमा

तवटय क्षेर

बढ्दो क्रममा रहे को,खतरा तह आसपास

बाढी घटना

केन्त्रको तल्लो

हुनेहूले आर् रासत सम्मै उच्च सतकाता
अपनाऔ।
िं
असार २ गते
सबहान ८:००
बर्े

वहर्ो रासत ससन्त्धुपाल्चोकको र्लसबरे चस्थत

ससन्त्धुपाल्चोकको

बलेफी खोला र्लमापन केन्त्रमा अक्स्मात्

र्लसबरे चस्थत बलेफी

र्लसतह बढी खतरा तह पार गरे कोमा

खोला र्लमापन

अवहले र्लसतह घट्दै गई सतकाता

केन्त्रको तवटय क्षेर

तहभन्त्दा तलै रहे को छ। तवटय क्षेरमा
हुनेहू सतकाता साथ सामान्त्य कायामा
फकान सक्नुहन्त्ु छ।
असार ०२

डडे लधुरा चर्ल्ला चस्थत गैबडे पुन्त्टु रा र

रङ्गुनखोला लगायत

गते सबहान

र्ोगबु ढा िर्ाामापन केन्त्रहरुमा पसछल्लो

आसपास भई बहने

१:३० बर्े,

३ घण्टा भारी िर्ाामापन भरकोले

स-साना नदीहूको

रङ्गुनखोला लगायत आसपासका साना

तवटय क्षेर

खोलाहरुमा बाढी आउन सक्ने सम्भािना

रहे को हुँदा सबहानसम्मै सतका रहनुहोला।
असार १

ससन्त्धुपाल्चोकको र्लसबरे चस्थत बलेफी

सुनकोशी नदी

बर्े

र्लसतह बढी खतरा तह पार गरे को तथा

तवटय क्षेर

ु ा १०
बेलक

खोला र्लमापन केन्त्रमा अक्स्मात्

खुकोटसम्मका

बलेफी बर्ार

क्षेरमा डुबान भरको

बाह्रसबसेचस्थत भोटे कोशी नदी र्लमापन
केन्त्रमा सतकाता तह पार गरे काले
सुनकोशी नदी खुकोटसम्मका तवटय
क्षेरहूमा भोसल सबहानसम्म उच्च
सतकाता अपनाऔ।
िं
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असार १

ससन्त्धुपाल्चोकको र्लसबरे चस्थत बलेफी

ससन्त्धुपाल्चोकको

ु ा ९:३० खोला र्लमापन केन्त्रमा अक्स्मात
बेलक
बर्े

र्लसतह बढी खतरा तह पार गरे काले
तवटय क्षेरहूमा अको सू चना र्ारी

बाढी घटना

र्लसबरे चस्थत बलेफी
खोला र्लमापन

केन्त्रको तवटय क्षेर

नभरसम्म उच्च सतकाता अपनाऔ।
िं
असार १ गते

रसुिा स्याफ्रूबेशी चस्थत भोटे कोशी नदी

रसुिा स्याफ्रूबेशी

बर्े

तह पार गरे को र बढ्दो क्रममा रहे काले

र्लमापन केन्त्रको

तवटय क्षेरहूमा भोली सबहान सम्मै उच्च

तवटय क्षेर

ु ा ७:३० र्लमापन केन्त्रमा र्लसतहले सतकाता
बेलक

चस्थत भोटे कोशी नदी

सतकाता अपनाऔ।
िं
असार ०१,

ु ा ६ बर्े
बेलक

नारायणी नदी दे बघाट बाढी मापन केन्त्रमा

चचतिन र

बहाि बढे कोले

रहे कोले नदी तवटय क्षेर लगायत सरिेणी

तल्लो तवटय क्षेर

सबै ३६ िटा ढोका

र्लसतह खतरा तह पार गरे को र बढ्दो

निलपरासीको

तथा सुस्ताका डुबान हुन सक्ने होचा

खोसलरको

स्थानमा भोसल मध्यान्न सम्म उच्च सतकाता

स्रोत:

साथ सुरचक्षत स्थानमा रहनुहोला ।
असार ०१,

नारायणी नदी दे बघाट चस्थत बाढी मापन

बर्े

गरे को र बढ्दो रहे को,खतरा तह आसपास

गण्डक ब्यारे र्का

https://www.ratopati.
com/story/185464/20
21/6/15/gandak-nahar
https://gorkhapatraon
line.com/province/20
21-06-16-39821

िदउँसो २:३० केन्त्रमा र्लसतहले सतकाता तह पार
पुग्न सक्ने भरकोले चचतिन र

निलपरासीको तवटय क्षेरमा हुनेहूले
भोसल सबहान सम्मै उच्च सतकाता
अपनाऔ।
असार १,

चचतिन छछारे र कल्याणपुर बर्ाामापन

ररहु खोला, बनकट्टा

िदउसो २ बर्े

केन्त्रमा गत २४ घण्टामा भारी बर्ाामापन

लगायत अन्त्य

भरकाले ररहु खोला, बनकट्टा लगायत अन्त्य खहरे खोलाको तल्लो
खहरे खोलामा आकचस्मक बाढी र्ानसक्ने,
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पठारको क्षेर

नदी तवटय क्षेर र डुबान हुने क्षेरमा आर्

तवटय क्षेर।

बाढी घटना

रासत सम्मै उच्च सतकाता अपनाऔ ।
असार ०१,
िदउँसो

०१:३० बर्े

पसछल्लो २४ घन्त्टामा सतनाउ नदी

सतनाउ नदी

र्लाधारको बुटिल, भै रहिा, पाल्पा र

र्लाधारको

आसपासका क्षेरमा ठु लो बर्ाा भई सतनाउ

बुटिल,भै रिा,पाल्पा

नदी लगायत केवह स-साना नदीमा

र आसपासका क्षेर

नदीका तवटय क्षेर र आसपास डुबान हुन

नदीहूको तवटय

सक्ने होचा स्थानमा हुनेहू भोसल विहान

क्षेर

आकचस्मक बहाि हुनसक्ने रहे काले सतनाउ भइ बहने स-साना

सम्मै उच्च सतकाता अपनाऔ।
असार ०१,

भै रहिा बर्ाामापन केन्त्रमा गत ६ घण्टामा

बर्े

भईरहने होचा स्थानमा हुनेहूले आर् रासत नदीहूको तवटय

िदउँसो १:०० भारी बर्ाा भरकाले तटीय क्षेर र डुबान

भै रहिा क्षेर भइ
बहने स-साना

सम्मै उच्च सतकाता अपाउनुहोला ।

क्षेर

असार ०१,

बढीगाड नदी रुरबेनी र्लमापन केन्त्रमा

बढीगाड नदी

सबहान ८:३०

र्लसतहले सतकाता तह पार गरे को र

रुरबेनी र्लमापन

र्लाधारमा थप बर्ाा हुने सम्भािना

तवटय क्षेर

बर्े

बढ्दो क्रममा रहे को छ। उक्त नदी

केन्त्रको तल्लो

भरकाले तवटय क्षेरमा आर् रासत सम्मै
उच्च सतकाता अपनाऔ।
असार १ गते

सबहान १:३०
बर्े

कास्कीको लुम्ले र म्याग्दीको घोरे पानी

बर्ाामापन केन्त्रमा पसछल्लो ६ घण्टा भारी
बर्ाामापन भरको तथा सो क्षेरमा थप बर्ाा
हुने सम्भािना रहे काले साना खोलामा

आकचस्मक बाढी आउन सक्ने र कमर्ोर
तथा सभरालो र्मीनमा पवहरो र्ान सक्ने

कास्कीको लुम्ले र
म्याग्दीको घोरे पानी
क्षेर भइ बहने ससाना नदीहूको
तवटय क्षेर

भरकाले आर् राती सम्मै उच्च सतकाता
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बाढी घटना

अपनाऔ।
र्ेष्ठ १४,

ु ा ७:००
बेलक
बर्े

पसछल्लो १२ घण्टामा परासी, बदाघाट,

डण्डा बर्ार र निलपुरको धे रै स्थानमा भारी
बर्ाा मापन भरको, थप बर्ाा हुन सक्ने,
आूणखोला, सगूिारी खोला र

निलपरासीको स-साना नदीहरुमा

आकचस्मक बाढी आउन सक्ने,तटीय क्षेरमा

आूणखोला,
सगूिारी खोला र
निलपरासीको ससाना नदीहरुको
तवटय क्षेर

भोसल सबहान सम्म उच्च सतकाता अपनाऔ।
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