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बाढी बलेुटिन (Flood Bulletin) 

(जारी मिति: २०७६-०३-२२, बबहान ७ बजे) 
नदीहरुको हालको अवश्था (Present River Status) 

हाल देशका सि ैप्रमखु तथा मझौला नदीनालाहरुमा बहाब सतका ता तह भन्त्दा तल र सामान्त्य अिस्थामा छ। देशको पिुी 
क्षेरको खासगरी प्रदेश १ र २ को तराइ तथा चुरेको क्षरेमा िर्ाा भइरहेको छ र खोलानालाहरु बढ्ने क्रममा छन। गत राती 
काठमाडौंको विष्णुमती नदी तटिय क्षेरका िस्स्तहरुमा डुिान भएको तर विहानपख पछछ डुिान हिेको अिस्था छ। 
बाढी पवूाानिुान (Flood Forecast) 

पवूाानिुान आज- असार २२ (आइिवार) 
 आर् देशभैरका प्राय नदीनालाहरु बढ्दो क्रममा रहने।  

 कोसी नदीको माथथल्लो र्लाधार क्षेर- तमोर, अरुण, दधुकोसी, तामाकोसी, सनुकोसी लगायत सिमैा आर् मध्यान्त्ह 
पछी भोली सम्म ैबहाब उल्लेख्य बढ्ने तर सतका ता तह तल ैरहने। 

 बागमती नदी र्लाधार क्षरेमा समेत बहाब बढ्ने। र काठमाडौं उपत्यकाको क्षेरमा शाखा नदीहरुले सािंझ पछछ सतका ता 
तह पार समेत गना सक्ने। 

 नारायणी र्लाधार क्षरेका त्ररशलुी, बटुढगण्डकी, मस्यााङ्दी, सेती तथा कासलगण्डकी सिमैा बहाब उल्लेख्य बढ्ने। तर 
सतका ता तह तल ैरहने। 

 पस्चचम राप्ती, बबई र भेरी नदी र्लाधार क्षरेमा राती पछछ बहाब सतका ता तह नस्र्क पछन पगु्न सक्छ। 
 कणााली तथा महाकाली नदीमा पनी बहाब उल्लेख्य बढ्ने। तर सतका ता तह भन्त्दा तल ैरहने। 
 सात ैप्रदेशको चुरे तथा पहाडी क्षरेका स-साना खोलानालाहरुमा आकस्स्मक बहाब (Flash Flood) को र्ोखखम देखखन्त्छ। 

खासगरी प्रदेश १, प्रदेश ५ र सदुरुपस्चचम प्रदेशको चुरे क्षेरका खोलानालाहरुमा आकस्स्मक बहाब हुने सिंभािना उच्च 
छ। 
पवूाानिुान भोली- असार २३ (सोिवार) 

 भोली पछन देशभैर बहाब बढ्दो क्रममा रहने। खासगरी पिुाको कन्त्काई नदी र्लाधार र आसपास, मध्यमा बागमती, 
सनुकोसी, त्ररशलुी नदी र्लाधार क्षेर, पस्चचममा छतनाउ, बाणगङ्गा, पस्चचम रास्प्त  र बबई नदी र्लाधार क्षेरमा 
बहाब सतका ता तह आसपास समेत पगु्न सक्ने। 
पवूाानिुान पमसा- असार २४ (िङ्गलवार) 

 पसी पछन देशभैर खासगरी पस्चचमी भभुागको प्रदेश ५, कणााली प्रदेश र सदुरुपस्चचम प्रदेशको पहाडी तथा चुरे क्षेरका 
नदीनालाहरु उल्लेख्य बढ्ने र केटहमा सतका ता तह समेत पार हुन सक्ने। 

सरोकारवालाका लागग परािर्ा (Advisory): 
- आगामी ३ टदन देशका प्रमखु नदीहरु कोसी, नारायणी, कणााली र महाकालीमा बहाब उल्लेख्य बढेता पछन 

सतका ता तह भन्त्दा तल ैरहने हुिंदा छय नदी तटिय क्षेरमा ठुलो बाटढ विपद्को सिंभािना न्त्यनु। 
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- तर आर् खासगरी बागमती नदी र्लाधार क्षेर, पस्चचम रास्प्त, बबइ तथा भेरी नदी र्लाधार क्षरे र आसपास मा बहाब 
उल्लेख्य बढ्ने र राती पछछ सतका ता तह आसपास समेत पगु्न सक्ने हुिंदा तत ्तत ्नदी नालाहरुका तटिय क्षेरमा सामान्त्य 
सतका ता अपनाऔिं। खासगरी प्रदेश १, प्रदेश ५ र सदुरुपस्चचम प्रदेशको चुरे क्षेरका स-साना खोलानालाहरुमा आकस्स्मक बहाब 
हुने सिंभािना उच्च छ। ती क्षेरमाउच्च सतका ता अपनाऔिं। 

- भोली र पसी पछन करीि देशभैर सतका ता बढाऔिं। 
 

बाढी पूिासूचनाको छनयसमत र्ानकारीको लाथगिः विभागको िबेसाइि www.hydrology.gov.np , विभागको फेसबुकपेर्िः Nepal Flood 

Alert (नेपाल बाढी सुचना), विभागको ट्वििर पेर्िः Nepal Flood Alert (नेपाल बाढी सूचना) र विशेर् अिस्थामा विभागको िोलफ्रि निंबर 
११५५ समेत डायल गरी आिचयक र्ानकारी सलन सक्नुहुनेछ। 
 

पूिाानुमानका आधारहरु (Forecast References): 
1) Real Time Telemetry System:- Rainfall (around 100 stations) and Water level(Around 75 Stations) under Flood 

Forecasting Section, DHM 

River Watch: http://hydrology.gov.np/#/river_watch?_k=jopkgi 

Rainfall Watch: http://hydrology.gov.np/#/rainfall_watch?_k=fqu0lb 

2) MFD Rainfall Forecast 

  जारी मितििः २०७६-०३-२२ बबहान ६ बजे 

  

असार २२ गिे (आईिवार) 

टदउँसो: देशका अथधकािंश भ-ूभागमा सामान्त्य देखख पूणा बदली रहनेछ। देशका पस्चचमी भू-भागका धेरै स्थानहरूमा र मध्य र पूिाका 
पहाडी भू-भागका केही स्थानहरूमा मेघ गर्ान सटहतको िर्ााको सम्भािना रहेको छ। देशका बािंकी भ-ूभागहरूमा हल्का िर्ााको सम्भािना 
छ। मध्य नेपालका पहाडी भू-भाग र पस्चचमका पहाडी भू-भागका एक-दईु स्थानमा मध्यम देखख भारी िर्ाा हुन सक्छ। 

रािी: देशका अथधकािंश भ-ूभागमा सामान्त्य देखख पूणा बदली रहनेछ। देशका मध्य र पस्चचमी भू-भागका धेरै स्थानहरूमा र पूिाका केही 
स्थानहरूमा िर्ााको सम्भािना छ। मध्य नेपालका पहाडी भू-भागका एक-दईु स्थानहरू, मध्य-पस्चचमी तराईका एक-दईु स्थानहरूमा र 
पूिाका तराई र तल्लो पहाडी भू-भागमा मध्यम देखख भारी िर्ााको सम्भािना छ। 

असार २३ गिे (सोिवार) 

टदउँसो: देशका अथधकािंश भ-ूभागमा सामान्त्य देखख पूणा बदली रहनेछ। देशका अथधकािंश भू-भागमा िर्ााको सम्भािना छ। मध्य र पूविा 
नेपालका पहाडी भू-भाग र पस्चचमका पहाडी र तराईका भू-भागका एक-दईु स्थानमा मध्यम देखख भारी िर्ाा हुन सक्छ। 

रािी: देशका अथधकािंश भ-ूभागमा सामान्त्य देखख पूणा बदली रहनेछ। देशका अथधकािंश भू-भागमा िर्ााको सम्भािना छ। मध्य नेपालका 
पहाडी भू-भाग र पस्चचमका पहाडी भू-भागका केही स्थानमा र पूविा नेपालका पहाडी भू-भागका एक-दईु स्थानहरूमा मध्यम देखख भारी 
िर्ाा हुन सक्छ। 

असार २४ गिे (िंगलवार) 

http://www.hydrology.gov.np/
http://hydrology.gov.np/#/river_watch?_k=jopkgi
http://hydrology.gov.np/#/rainfall_watch?_k=fqu0lb
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टदउँसो: देशका अथधकािंश भ-ूभागमा सामान्त्य देखख पूणा बदली रहनेछ। देशका अथधकािंश भू-भागमा िर्ााको सम्भािना छ। मध्य र पूविा 
नेपालका पहाडी भू-भाग र पस्चचमका पहाडी र तराईका भू-भागका एक-दईु स्थानमा मध्यम देखख भारी िर्ाा हुन सक्छ। 

रािी: देशका अथधकािंश भ-ूभागमा सामान्त्य देखख पूणा बदली रहनेछ। देशका अथधकािंश भू-भागमा िर्ााको सम्भािना छ। मध्य नेपालका 
पहाडी भू-भाग र पस्चचमका पहाडी भू-भागका केही स्थानमा मध्यम देखख भारी िर्ाा हुन सक्छ। 

 

 
 

3) RIMES Rainfall Forecast:    
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4) NCRMWF Rainfall Forecast  
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5) RIMES Flood Forecast-Karnali, Babai and Narayani Basin (HEC-HMS Model) for Major Rivers 
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6) DHM 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 forecasts for Larger Rivers 



 
नेपाल सरकार 

उर्ाा, र्लस्रोत तथा ससिंचाई मन्त्रालय 

र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग 

बाढी पूिाानुमान महाशाखा 
 

 
9) Tethys Forecasting Platform ( Stream Flow Prediction HIWAT Tool for Nepal) 3 days forecast for small rivers 

 
 

10) Regional Flood Outlook developed by ICIMOD  
 

11) SouthAsia Flash Flood Guidance System (WMO-HRC, US)  
 

Satellite Precipitation for last 24 hrs 
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12) Other Global Flood Forecasts 

13) Satellite Cloud Pictures  
 

14) Etc.. 
 

 

 


