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बाढी पूिाानुमान बुलेसिन (Flood Forecast Bulletin) 

   (र्ारी समसत: २०७८-०५-१५ गते सबहान ०७ बरे्) 

नदीहरुको हालको अिस्था (Present River Status) 

आर् सबहानको मापन अनुसार नारायणी, भेरी नदीको बहाब सतका ता तह भन्दा माथी रहेको तथा खतरा तह भन्दा तलै रहेको ; कोशी, कणााली, 

महाकाली नदीहरुमा बहािमा सामान्य रहेको तथा सतका ता तह भन्दा तलै रहेको छ। 

बाढी पूिाानुमान (Flood Forecast) 

पूिाानुमान आर्:  भदौ-१५ गते मिंगलबार (सबहान ७ बरे् देखख २४ घण्टा) 

 कोशी, नारायणी, कणााली र यसका सहायक नदीहरूमा बहाब केही बढ्ने; महाकाली र सयनका सहायक नदीहरुमा बहाि सामान्य 

घिबढ  हुने तथा सतका ता तह भन्दा तलै रहने पूिाानुमान छ।  

 कन्काई, कमला, बागमती, पुिी राप्ती, सतनाउ, पसिम राप्ती, बबई लगायतमा बहाब सामान्य घिबढ हुने तथा सतका ता तह भन्दा तलै 

रहने पूिाानुमान छ। 

 प्रदेश १ को इलाम, झापा, सोलुखुमु्ब,सिंखुिासभा, भोर्पुर, तापे्लरु्ङ, ओखलढुङ्गा , खोिाङ; बागमती प्रदेशको दोलखा, रामेछाप, 

ससनु्धपाल्चोक,रसुिा,नुिाकोि,काभे्रपलाञ्चोक,धासदङ,मकिानपुर; गण्डकी प्रदेशको लमरु्ङ, कास्की, पिात, तनहुुँ; लुखम्बनी प्रदेशको 

अघााखाुँची, दाङ, बसदाया; कणााली प्रदेशको रुकुम पसिम, सल्यान, सुखेत, दैलेख, र्ार्रकोि; सुदूरपसिम प्रदेशको अछाम, डोिी, दाचुाला, 

डडेलधुरा, बैतडी, कन्चनपुर,कैलाली र आसपासका सर्ल्ला भई बहने स-साना नदीहरुमा बहाि बढ्ने र केहीमा आकखिक बहाि 

(Flash Flood) हुन सके्न पूिाानुमान छ। 

पूिाानुमान भोसल: भदौ-१६ गते बुधबार  (सबहान ७ बरे् देखख २४ घण्टा) 

 कोशी, नारायणी र यसका सहायक नदीहरूमा बहाि बढ्ने; कणााली, महाकाली र सयनका सहायक नदीहरुमा बहाि सामान्य रहने तथा 

सतका ता तह भन्दा तलै रहने पूिाानुमान छ।  

 कन्काईमा बहाब केही बढ्ने; कमला, बागमती, पूिी राप्ती, सतनाउ, पसिम राप्ती, बबई लगायतमा बहाब सामान्य रहने तथा सतका ता 

तह भन्दा तलै रहने पूिाानुमान छ।   

 प्रदेश १, र गण्डकी प्रदेशका मध्यपहाड, चुरे र तराईको भूभाग भई बहने केही स-साना नदीहरुमा बहाि बढ्ने र केहीमा आकखिक 

बहाि (Flash Flood) हुन सके्न पूिाानुमान छ। 

पूिाानुमान पसी: भदौ-१७ गते सबसहबार  (सबहान ७ बरे् देखख २४ घण्टा) 

 नारायणी र यसका सहायक नदीहरूमा बहाि बढ्ने; कोशी, कणााली, महाकाली र सयनका सहायक नदीहरुमा बहाि सामान्य रहने 

तथा सतका ता तह भन्दा तलै रहने पूिाानुमान छ।  

 कन्काईमा बहाब केही बढ्ने; कमला, बागमती, पूिी राप्ती, सतनाउ, पसिम राप्ती, बबई लगायतमा बहाब सामान्य रहने तथा सतका ता 

तह भन्दा तलै रहने पूिाानुमान छ।  

 प्रदेश १, बागमती र गण्डकी प्रदेशको चुरे र तराई भई बहने केही स-साना नदीहरुमा बहाि बढ्ने र केहीमा आकखिक बहाि (Flash 

Flood) हुन सके्न पूिाानुमान छ। 

सरोकारिालाका लासग परामशा (Advisory): 

प्रदेश १ को इलाम, झापा, सोलुखुमु्ब,सिंखुिासभा, भोर्पुर, तापे्लरु्ङ, ओखलढुङ्गा , खोिाङ; बागमती प्रदेशको दोलखा, रामेछाप, 

ससनु्धपाल्चोक,रसुिा,नुिाकोि,काभे्रपलाञ्चोक,धासदङ,मकिानपुर; गण्डकी प्रदेशको लमरु्ङ, कास्की, पिात, तनहुुँ; लुखम्बनी प्रदेशको 

अघााखाुँची, दाङ, बसदाया; कणााली प्रदेशको रुकुम पसिम, सल्यान, सुखेत, दैलेख, र्ार्रकोि; सुदूरपसिम प्रदेशको अछाम, डोिी, दाचुाला, 

डडेलधुरा, बैतडी, कन्चनपुर,कैलाली र आसपासका सर्ल्ला भई बहने स-साना नदीहरुमा बहाि बढ्ने र केहीमा आकखिक बहाि (Flash 

Flood) हुन सके्न पूिाानुमान रहेकाले उक्त नदीहरुका  तिीय के्षत्र तथा डुिान भईरहने के्षत्रहरूमा सतका ता अपनाऔिं। 

(बाढी पूर्ाानुमान रु्लेटिन यस टर्भागको रे्र्साइि मा समेत हेना सटकने छ) टर्भागको फेसबुकपेज Nepal Flood Alert (नेपाल बाढी     सुचना) 

हेर ौं । टर्भागको टििर पेजः  Nepal Flood Alert (नेपाल बाढी सूचना) हेर ौं ।) 

नोि:  पहेलो रङले मध्यम र्ोखखम रहेको सिंकेत गछा  । रातो रङले उच्च र्ोखखमको सिंकेत गछा  ।  

https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%93%E0%A4%96%E0%A4%B2%E0%A4%A2%E0%A5%81%E0%A4%99%E0%A5%8D%E0%A4%97%E0%A4%BE_%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%BE
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%93%E0%A4%96%E0%A4%B2%E0%A4%A2%E0%A5%81%E0%A4%99%E0%A5%8D%E0%A4%97%E0%A4%BE_%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%BE
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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 

http://hydrology.gov.np/#/rainfall_watch 

2) MFD Rainfall Forecast (http://mfd.gov.np/content/?id=3309) 

3) RIMES Rainfall Forecast  

4) NCMWRF 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 ( Stream Flow Prediction Tool and HIWAT  tool for 

Nepal ( 7 days forecast for small rivers) 

10) Regional Floodoutlook –Ganges-Brahmaputra Basin 

11) SouthAsia Flash Flood Guidance System (Nepal) 

12) Other Global Flood Forecasts  

13) Satellite Cloud Picture 

14) Etc… 

थप र्ानकारीको लासग  
 जल तथा म सम टर्ज्ञान टर्भागले हरेक टिन टर्हान ७ बजे तीन टिन पटछ सम्मको बाढीको पूर्ाानुमान गरी बाढी बुलेटिन जारी गिै 

आएको छ। उक्त बुलेटिन हेनाको लाटग टर्भागको रे्र्साइि: लग अन गरी हेनासकु्नहुनेछ। 

 तपाईलाई िेशको कुन ठाउौंमा कती र्र्ाा भैरहेको छ? तत्काल खतरा भन्दा माटथल्लो र्र्ाा भईरहेको छ र्ा छैन भने्न जान्नका लाटग 

टर्भागको रे्र्साइि www.hydrology.gov.np मा गई Rainfall Watch बिन टथचु्नहोला। 

 त्यसै्त, कुन निीमा कती टमिर बाढी छ? बढ्िो छ टक घि्िो होला? खतरा होलाकी नहोला भने्न जान्न चाही ौं सोही रे्र्साइिमै गई 

River Watch बिन टथचु्नहोस।  

 जारी भएको बाढी बुलेटिन र्ा बाढी सौंग सौंबन्धीत हरेक पूर्ासूचना यस टर्भागको आटिकाररक टििर : Nepal Flood 

Alert (नेपाल बाढी सूचना) र फेसबुक: Nepal Flood Alert (नेपाल बाढी सूचना) मा पटन हेनासकु्नहुनेछ। 

 बाढी सतका ता तह नटजक पुग्न लागेमा, सतका ता तह पार गरेमा, खतरा तह पार गरेमा र्ा अन्य टर्र्म अर्स्थामा िेशका मुख्य निी 

जलािारहरुमा नेपाल िेटलकम र एनसेल माफा त बाढी बाि प्रभाटर्त हुने सर्ासािारणहरुलाई मोर्ाइलमा एस एम एस पठाइने छ। 

 िेशैभरका सर्ासािारणको लाटग ११५५ नौंर्रको िोल-टि सेर्ा बाढी पूर्ासूचना प्रिान गने उदे्दश्यले मनसुनभर सञ्चालन गररएको छ। 

जोकोहीले ११५५ डायल गरेर बाढी सौंबन्धन्ध पूर्ासूचना टलन सकु्नहुनेछ। 

http://hydrology.gov.np/#/river_watch?_k=dr1ydg
http://hydrology.gov.np/#/rainfall_watch?_k=6fwcji
http://www.hydrology.gov.np/

