
 
नेपाल सरकार 

उर्ाा, र्लस्रोत तथा ससिंचाई मन्त्रालय 

र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग 

बाढी पूिाानुमान महाशाखा 
 

बाढी पिूाानमुान बलेुटिन (Flood Forecast Bulletin) 

 (र्ारी समतत: २०७६-०४-०८ गते बबहान ०७ बर्े) 
नदीहरुको हालको अिस्था (Present River Status) 

आज विहानको मापन अनसुार देशको प्रमखू तथा मझौला नदीहरू कोशी, नारायणी, कणााली, महाकाली, कन्काई, बागमती, 
कमला, पिूी राप्ती, बबई लगायत अन्य साना नदीहरू सबमैा िहाब बढ्दो क्रममा छ तर सब ैनदीहरुमा िहाि सतका ता तह 
भन्दा तल ैछ ।   

आज बबहान ५ बजे बबई नदी चेपाङ बाढी मापन केन्रमा जलसतह सतका ता तह नजजक पगेुकोले तटिय क्षेत्रका बाससन्दालाई 
सतका  रहन NTC र NCELL का मोबाईल प्रयोगकताालाई म्यासेज समेत पठाएको तर हाल जलसतह हाल घट्दो क्रममा छ । 
बाढी पिूाानमुान (Flood Forecast) 

पिूाानमुान आर् : श्रािण ०८ (बधुबार) 
 आज कोशी, नारायणी, कणााली र महाकाली नदी तथा यसका सहायक नदीहरुमा बहाब बढ्दो क्रममा रहने तथा 

सतका ता तह भन्दा तल ैहुने पिूाानमुान छ । कोशी, कणााली र यसका केही सहायक नदीहरूमा जलसतह बेलकुा सम्म 
सतका ता तह आसपास पगु्न सक्ने पिूाानमुान छ । 

 कमला, बाग्मती, पजचचम राप्ती, बबई लगायतमा बहाि बढ्दो क्रममा रहने तथा प्राय सब ैनदीहरूमा बहाि खतरा तह 
भन्दा तल ैरहने पिूाानमुान छ । कन्काई, कमला, बागमती, ततनाउ, ररउखोला, पिूी राप्ती, पजचचम राप्ती, मोहना, 
मछेली लगायतका केही सहायक नदीहरूमा बहाि खतरा तह भन्दा माथथ समेत पगु्ने पिूाानमुान छ । 

 आज थचतिन, पसाा, बारा, मकबानपरु, निलपरु, परासी, पाल्पा, अघााखााँची, रूपन्देही, कवपलबस्त,ु दाङ, बााँके, बटदाया, 
कैलाली, कञ्चनपरु लगायत आसपास जजल्ला लगायत प्रदेश १, २, ३, ५ र गण्डकी प्रदेश का चुरे र पहाडबाि बहने 
प्राय साना नदीहरूमा आकजस्मक बहाि(Flash Flood) को सभंािना छ । 

पिूाानमुान भोली श्रािण ०९ (बबटहबार) 
 कोशी, कमला, बागमती, नारायणी, पिूी राप्ती, पजचचम राप्ती, बबई  लगायतमा बहाि बढ्दो क्रममा रहने तथा 

कन्काई, कमला, बागमती, पिूी राप्ती, पजचचम राप्ती नदीका केही शाखा नदीहरुमा बहाि सतका ता तह आसपास न ै
रहने पिूाानमुान  छ । 

 कणााली र महाकाली नदीमा बहाि सामान्य बढ्दो क्रममा रहने तथा सतका ता तह आसपास हुने पिूाानमुान छ । 

 भोली ईलाम, झापा, मोरङ, धनकुिा, सनुसरी, ससन्धुली, मकिानपरु, निलपरु, परासी,, थचतिन, पसाा, बारा,  रूपन्देही, 
पाल्पा, दाङ, रोल्पा, सल्यान जजल्लाका पहाड र चुरे क्षते्र भई बहने तथा प्रदेश १ र २ भई बहने केही स-साना 
नदीहरूमा आकजस्मक बहािको सभंािना छ।   

पिूाानमुान पससा  श्रािण १० (शकु्रबार) 
 कोशी, कन्काई, कमला, बागमती, नारायणी, पिूी राप्ती, पजचचम राप्ती, बबई, कणााली र महाकाली  लगायतमा बहाि 

सामान्य घिबढ हुने तथा कन्काई, कमला, बागमती, पिुी राप्ती, पजचचम राप्ती नदीका केही शाखा नदीहरुमा बहाि 
सतका ता तह आसपास हुने ।  

 कणााली र महाकाली नदीमा बहाि सामान्य बढ्ने तर सतका ता तह भन्दा तल ैहुने पिूाानमुान छ । 
 पसी प्रदेश १, २, ३ र ५ का चुरे र तराईको भभुागबाि बहने केही साना नदीहरूमा आकजस्मक बहािको सभंािना समेत 

छ ।  
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सरोकारिालाका लागग परामशा (Advisory): 
 आज थचतिन, पसाा, बारा, मकबानपरु, निलपरु, परासी, पाल्पा, अघााखााँची, रूपन्देही, कवपलबस्त,ु दाङ, बााँके, बटदाया, 

कैलाली, कञ्चनपरु, ईलाम, झापा, मोरङ, सनुसरी र आसपास जजल्ला लगायत प्रदेश १, २, ३, ५, गण्डकी प्रदेश, का 
चुरे र पहाडबाि बहने प्राय साना नदीहरूमा आकजस्मक बहाि(Flash Flood) को सभंािना रहेकाले तटिय क्षेत्रमा उच्च 
सतका ता अपनाऔ । 

 कणााली र सदुरु पजचचम प्रदेशको पहाडी क्षते्र भई बहने साना खहरे खोलाहरूमा समेत आकजस्मक बाढी आउन सक्छ, 
बेलकुा सम्म ैसतका  रहौ । 

 आज मचेी, बबररङ, तनन्दा, कन्काई, रात,ु लालबकैया, ररउखोला, पिूी राप्ती, ततनाउ बाणगगंा लगायत चरेुबाि बहने स-
साना नदीहरूमा खतराको तह आसपास सम्मको सम्मको बाढी आउन सक्ने पिूाानमुान भएकाले तटिय क्षेत्रमा उच्च 
सतका ता अपनाऔ । 

 प्रदेश १, ३, ५, गण्डकी, कणाालीको पहाडका पटहरोग्रस्त क्षेत्रमा यात्रा गनुाहुनेहरू िा रहनहुुनेहरू सतका  रहौ । आज र भोली  
तराई र चुरेको भभूागका सडकमा यात्रा गदाा साबधानी अपनाऔ। 

 (िाढी पूिाानुमान िुलेटिन यस विभागको िेिसाइि www.hydrology.gov.np मा समेत हेना सककने छ) विभागको फेसबुकपेज Nepal 

Flood Alert (नेपाल बाढी सुचना) हेरौं । विभागको ट्वििर पेजः Nepal Flood Alert (नेपाल बाढी सूचना) हेरौं । 

 
Forecast References:  

1) Real Time Ground Observation System for Rainfall (around 120 stations) and Water levels(Around 85 Stations) under 
Flood Forecasting Section, DHM  

http://hydrology.gov.np/#/river_watch?_k=6oxgcv 

http://hydrology.gov.np/#/rainfall_watch?_k=407hry 

 

2) MFD Rainfall Forecast 

मौसम पिूाानुमान महाशाखा 
 मौसम पूिाानमुान बुलेटिन (Weather Forecast Bulletin) 

(र्ारी समततिः २०७६-०४-०८, बबहान ६:०० बर्े) 
  

मौसम विश्लेषण (Meteorological Analysis): 
मनसुनको न्यून चावपय रेखा (Axis of Monsoon Trough)  नेपालको  तराई भू-भाग नजजकै अिजस्थत छ जसको कारणले नेपालमा मनसुनी िर्ाा सकक्रय हुन े
देखखन्छ | 

देशभर समग्र मौसमको अिस्था (Present Weather Status): 
हाल देशभर सामान्य देखख पूणा बदली भई अथधकांश स्थानहरुमा िर्ाा भईरहेको छ ।  

आगामी तीन टदनको मौसम पूिाानुमान (Three Days Weather Forecast):  
  

श्रािण ८ गते (बधुबार) 
टदउँसो: देशभर सामान्य देखख पणूा बदली रही देशका अथधकांश स्थानहरुमा िर्ाा हुनेछ। देशको थोरै स्थानहरुमा भारी िर्ाा (Heavy rainfall) हुने सम्भािना 
छ ।  
राती: देशभर सामान्य देखख पूणा बदली रही अथधकांश स्थानहरुमा िर्ाा हुनेछ | देशका थोरै स्थानहरुमा  भारी िर्ाा  हुने सम्भािना छ । 

http://www.hydrology.gov.np/
http://hydrology.gov.np/#/river_watch?_k=6oxgcv
http://hydrology.gov.np/#/rainfall_watch?_k=407hry
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श्रािण ९  गते (बबहीबार ) 
टदउँसो: देशभर सामान्य बदली रही देशका केही स्थानहरुमा िर्ाा हुनेछ। । देशको पजचचम तथा मध्यका एक िा दईु स्थानहरुमा भारीको सम्भािना रहेको छ  
राती: देशभर सामान्य बदली रटह केही स्थानहरुमा िर्ाा हुनेछ |   

श्रािण १० गते (शुक्रबार ) 
टदउँसो: देशभर आंसशक देखख सामान्य बदली रही देशका केही स्थानहरुमा िर्ाा हुनेछ।  
राती: देशभर सामान्य बदली रटह केही स्थानहरुमा िर्ाा हुनेछ |  

  

3) RIMES Rainfall Forecast  

 
  
 

4) NCMWRF Rainfall Product 
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5) RIMES Flood Forecast-Karnali, Babai and Narayani Basin (HEC-HMS Model)  
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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 forecast 
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9) Tethys Forecasting Platform( Stream Flow Prediction HIWAT  tool for Nepal ( 3 days forecast for small rivers) 

 
 

 
 

10) Regional Floodoutlook –Ganges-Brahmaputra Basin  
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11) SouthAsia Flash Flood Guidance System (WMO-HRC, US) 
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      Past 24 Hour Satellite Rainfall Product (Yesterday 5:45am to Today 5:45 am) 
 
      Past 06  Hour Satellite Rainfall Product observed at 5:45 am 
 

 

 

 

     24 Hour Forecast Rainfall Product (Today 5:45 am to Tomorrow 5:45 am) 
 
 

12) Other Global Flood Forecasts  
  

13) Satellite Cloud Picture 
 

 
 

  

 

14) Etc… 
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थप र्ानकारीको लागग  

 जल तथा मौसम विज्ञान विभागले हरेक टदन विहान ६ बजे तीन टदन पतछ सम्मको बाढीको पिूाानमुान गरी बाढी 
बलेुटिन जारी गदै आएको छ। उक्त बलेुटिन हेनाको लाथग विभागको िेिसाइि: www.hydrology.gov.np लग अन गरी 
हेनासक्नहुुनेछ। 

 तपाईलाई देशको कुन ठाउंमा कती िर्ाा भरैहेको छ? तत्काल खतरा भन्दा माथथल्लो िर्ाा भईरहेको छ िा छैन भन्ने 
जान्नका लाथग विभागको ििेसाइि www.hydrology.gov.np मा गई Rainfall Watch बिन थथच्नहुोला। 

 त्यस्त,ै कुन नदीमा कती समिर बाढी छ? बढ्दो छ कक घट्दो होला? खतरा होलाकी नहोला भन्ने जान्न चाही ंसोही 
िेिसाइिम ैगई River Watch बिन थथच्नहुोस।  

 जारी भएको बाढी बलेुटिन िा बाढी सगं सबंन्धीत हरेक पिूासचूना यस विभागको आथधकाररक ट्वििर : Nepal Flood 

Alert (नेपाल बाढी सचूना) र फेसबकु: Nepal Flood Alert (नेपाल बाढी सचूना) मा पतन हेनासक्नहुुनेछ। 
 बाढी सतका ता तह नजजक पगु्न लागेमा, सतका ता तह पार गरेमा, खतरा तह पार गरेमा िा अन्य विर्म अिस्थामा 

देशका मखु्य नदी जलाधारहरुमा नेपाल िेसलकम र एनसेल माफा त बाढी बाि प्रभावित हुने सिासाधारणहरुलाई 
मोिाइलमा एस एम एस पठाइने छ। 

 देशभैरका सिासाधारणको लाथग ११५५ निंरको िोल-कि सेिा बाढी पिूासचूना प्रदान गने उद्देचयले मनसनुभर सञ्चालन 
गररएको छ। जोकोहीले ११५५ डायल गरेर बाढी सबंजन्ध पिूासचूना सलन सक्नहुुनेछ। 

http://www.hydrology.gov.np/
http://www.hydrology.gov.np/

