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उर्ाा, र्लस्रोत तथा ससिंचाई मन्त्रालय
र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग

िाढी पि
ू ाानम
ु ान महाशाखा

बाढी बुलटे िन (Flood Bulletin)
(जारी टिटि: २०७६-०३-२९, टबहान ७ बजे)

नदीहरुको हालको अवश्था (Present River Status)
हाल देशका सवै प्रमुख तथा मझौला नदीहरु सतककता तह आसपास छन तर प्राय नदीहरु घट् दो क्रममा दे खखन्छन।
बाढी पूवाानि
ु ान (Flood Forecast)
पूवाानि
ु ान आज- असार २९ (आइिवार)
• आज देशको प्रदे श १, २ र ३ बाट बहने स-साना खोला तथा नदीहरु मध्ये खासगरी चुरेबाट बहने रातु, खाांडो खियुगा लगायत केहीमा
आकखममक बहाब हु ने सांभावना कायमै छ।
• प्रमुख तथा मझौला नदीहरु कन्काई, कोसी, कमला, बागमती, पखिम राखि र बबई आज खदनभर सतककता तह आसपास रखहरहने
सांभावना। सतककता तह पार हु ने सांभावना भने न्युन छ।
•

कर्णाली र महणकणली नदी भने सतकातण तह भन्दण तलै रहने दे खिन्छ।

पूवाानि
ु ान भोली- असार ३० (सोिवार)
•

भोली दे शैभरकण प्रमुि तथण मझौलण नदीहरुमण बहणब सतकातण तह भन्दण हुने घट्दो क्रममण रहने दे खिन्छ तथणपी दे शैभरको चुरे
र मध्य पहणडी क्षेत्र बणट बहने स-सणनण िोलणनणलणहरुमण आकस्ममक बहणबको न्युन संभणवनण भने कणयम नै छ।

पूवाानि
ु ान पटसा- असार ३१ (िङ्गलवार)
•

पर्सा दे शकण सवै प्रमुि तथण मझौलण नदीहरु सतकातण तह भन्दण तलै र सणमणन्य अवमथणमण रहने संभणवनण छ।

•

स-सणनण िोलणनणलणहरुमण आकस्ममक बहणबको संभणवनण पनन िणसै दे खिदै न।

सरोकारवालाका लाटग परािर्ा (Advisory):
•

आज प्रदे श १, २ र ३ को चरु े वणट बहने स-सणनण नदी जलणधणरहरुमण थप वर्णा हुने र आकस्ममक बहणब पनन हुन सक्ने दे खिएकोले

अस्मत दे िैनै डुवणन भइरहे कण क्षेत्रहरुमण सतकातण कणयमै रणख्नु जरुरी दे खिन्छ। ती डुवणन क्षेत्रहरुबणट उद्दणर भइ अन्यत्र रहनुभएकण

•
•

वण ववमथणवपत भइ शुरक्षक्षत मथणनमण रहनुहुने सवैलणई आज ददनभर शूरक्षक्षत मथणनमै रणखिरणख्नु उचचत दे खिन्छ।

आज दे शकण प्रमुि तथण मझौलण नदीहरुमण भने बहणब सतकातण तह आसमणस मणत्रै रहने संभणवनण रहे कणले ती नदीकण तटीय
क्षेत्रकण ववमथणवपत वणर्सन्दणहरु सतकातणकण सणथ आफ्नो समुदणयमण फकान सक्नुहुनेछ।

भोली दे शकण प्रणय सवै नदीनणलणहरुमण बहणब थप घट्ने र मथीनत सणमणन्य वन्दै जणन सक्ने दे खिएकणले डुवणन क्षेत्रकण ववमथणवपत
वणर्सन्दणहरु अवमथण हे री आ-आफ्नो टोल समुदणय मण सहजतणकण सणथ फकान सक्ने दे खिन्छ।

•

पसी भने दै शैभरकण नदीनणलणहरुमण अवमथण सणमणन्य रहने दे खिएकणले प्रभणववत र क्षनतगग्रमत समुदणयहरुमण पुन-मथणपनणको कणया
गना सककने दे खिन्छ।

•

आगणमी ३ ददन दे शकण प्रणय भभ
ु णगमण क्षखर्क हल्कण वण मध्यम वर्णा भइनै रणख्ने (तर ववमतणरै कम हुदै जणने) दे खिएकणले पहणडी
तथण चुरेकण कमजोर भ-ु वनोट भएकण पदहरोग्रमत क्षेत्रहरु जो गत ३ ददनको ननरन्तरको वर्णाले थप गलेकण छन ् ती समग्र जोखिम
यक्
ु त क्षेत्रमण वर्णा भइरणख्दण पदहरोको उच्च सतकातण भने कणयम रणख्नु जरुरी छ।

•

व च
बाढी पूर्स
ू नाको ननयनित जानकारीको लान िः नर्भा को र्ेबसाइट www.hydrology.gov.np , नर्भा को फे सबुकप ेजिः Nepal Flood Alert (नेपाल
बाढी सुचना), नर्भा को ट् नर्टर प ेजिः Nepal Flood Alert (नेपाल बाढी सूचना) र नर्शेष अर्स्थािा नर्भा को टोलनि नंबर ११५५ सिेत डायल री
े ।
आर्श्यक जानकारी नलन सक्नुहुनछ

पर्ू ावनि
ु ानका आधारहरु (Forecast References):
•

•

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
MFD Rainfall Forecast

•

RIMES Rainfall Forecast:

•

NCRMWF Rainfall Forecast

•

RIMES Flood Forecast-Karnali, Babai and Narayani Basin (HEC-HMS Model) for Major Rivers

•

DHM Flood Forecast –Bagmati, Koshi and West rapti (MIKE-11, NAM)

•

Probabilistic Forecast for short lead time in major river system (Based on real time observation)

•
•
•

GLOFAS forecasts for Larger Rivers
Tethys Forecasting Platform ( Stream Flow Prediction HIWAT Tool for Nepal) 3 days forecast for small rivers
Regional Flood Outlook developed by ICIMOD

•

SouthAsia Flash Flood Guidance System (WMO-HRC, US)
Satellite Precipitation for last 24 hrs

•
•

Other Global Flood Forecasts
Satellite Cloud Pictures

•

Etc..

