नेपाल सरकार

उर्ाा, र्लस्रोत तथा ससिंचाई मन्त्रालय

र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग
बाढी पूिाानम
ु ान महाशाखा

बाढी पूर्ाानुमान बुलेटिन (Flood Forecast Bulletin)

(जारी टमटि: २०७७-०४-१८ गिे टबहान ०७ बजे)

नदीहरुको हालको अिस्था (Present River Status)
आर् वबहानको मापन अनुसार कन्त्काई, कोशी, नारायणी, बबई, कणााली, कमला, बागमती, पविम राप्ती,महाकाली नदीमा बहाि
सामान्त्य बढ्दो अिस्थामा छ तथा सबैमा बहाि सतका ता तह भन्त्दा तलै छ ।
बाढी पूिाानम
ु ान (Flood Forecast)
पूिाानम
ु ान आर् : श्रािण-१८ (आईतबार) ( विहान ७ बर्े देवख २४ घण्टा)
 आर् कणााली, महाकाली र यसका सहायक नदीमा बहाि बढ्ने तर सतका ता भन्त्दा तलै हुने । आर् कोशी,नारायणी,महाकाली र
यसका सहायक नदीमा बहाब उल्लेख्य बढ्ने र के वह स-साना सहायक नदीमा बहाि सतका ता आसपास हुने पुिाानम
ु ान छ ।
 आर् कन्त्काई,कमला, बागमती, पविम राप्ती, बबई र यसका सहायक नदीमा सामान्त्य घटबढ हुने र सतका ता तह भन्त्दा तलै हुने।
आर् कमला, बागमती, वरयुगा,वतनाउ, पविम राप्ती, बबईका के वह स-साना नदीमा बहाब उल्लेख्य बढ्ने र के वहमा आकवस्मक
बहाि भई सतका ता पुग्न सक्ने पुिाानम
ु ान छ ।
 आर् ईलाम,झापा,मोरङ,सुनसरी,धुनकु टा,खोटाङ,भोर्पुर,सङ्खुिासभा,ओखलढु ङगा,उदयपुर,सप्तरी, वसराहा,धनुषा,महोत्तरी,
सलााही,वसन्त्धल
ु ी,मकिानपुर, वसन्त्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक, नुिाकोट, काठमाण्डौ उपत्यका, रसुिा, गोरखा,
धाददङ, लम्र्ुङ, तनहूँ, स्याङर्ा, कास्की, पिात, बागलुङ, म्याग्दी,पाल्पा, निलपरासी, वचतिन, कवपलिस्तु, रूपन्त्दह
े ी, दाङ,
बाूँके, रुकु म, सुखत
े , बर्दाया, कै लाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी, डोटी, बार्ुरा र आसपास भई बहने साना नदीमा बहाि बढ्ने
तर के वह साना नदीमा आकवस्मक बहाि भई सतका ता आसपास पवन पुग्न सक्ने पूिाानम
ु ान रहेको छ ।
पूिाानम
ु ान भोवल: श्रािण-१९ (सोमबार) ( विहान ७ बर्े देवख २४ घण्टा)
 भोली कोशी, नारायणी र यसका सहायक नदीमा बहाि के वह घट्ने तथा सतका ता तह भन्त्दा तलै हुने । कणााली, महाकाली र
यसका सहायक नदीमा बहाब सामान्त्य बढ्ने तथा सतका ता भन्त्दा तलै हुने ।
 भोवल कन्त्काई,कमला,बागमती,पविम राप्ती, बबईमा के वह घटबढ हुने तथा सबैमा बहाि सतका ता भन्त्दा तलै हुने पूिाानम
ु ान छ।
 भोवल प्रदेश ५, कणााली र सुदरू पविम प्रदेशको मध्यपहाडी, चुरे र तराईबाट बहने के वह स-साना नदीमा आकवस्मक बहाि भई
सतका ता आसपास पुग्न सक्ने पूिाानम
ु ान छ ।
पूिाानम
ु ान पसी : श्रािण-२० (मिंगलबार) (विहान ७ बर्े देवख २४ घण्टा)
 पसी कोशी,नारायणी,कणााली, महाकाली र यसका सहायक नदीमा बहाि के वह घट्ने तथा सबैमा बहाि सतका ता भन्त्दा तलै हुने।
 पसी कन्त्काई, कमला,बागमती,पविम राप्ती,बबई र यसका सहायक नदीमा बहाि के वह घटबढ हुने र सबैमा सतका ता भन्त्दा तलै
हुने ।
 पसी प्रदेश १, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ को मध्यपहाडी, चुरे र तराई भई बहने साना नदीमा बहाि के वह बढ्ने तर सतका ता भन्त्दा
तलै हुने पूिाानम
ु ान छ ।
सरोकारिालाका लावग परामशा (Advisory):
 आगामी ३ ददन कोशी, कणााली र महाकाली र यसका सहायक नदीमा बहाि सतका ता तह भन्त्दा तलै हुने पूिाानम
ु ान रहेकाले
नदीतटटय क्षेरका कृ याकलाप उच्च सतका ता साथ गना सदकनेछ । आर् कोशी,नारायणी र यसका सहायक नदीमा बहाब उल्लेख्य
बढ्ने र के वह स-साना सहायक नदीमा बहाि सतका ता आसपास हुने पुिाानम
ु ान रहेकाले तटटय क्षेरमा सतका ता अपनाऔ ।
 आगामी ३ ददन कन्त्काई, कमला, बागमती, बबई, पविम राप्तीमा बहाि सतका ता तलै हुने पूिाानम
ु ान रहेपवन आर् कमला,
बागमती, वरयुगा,वतनाउ, पविम राप्ती, बबईका के वह साना सहायक नदीमा बहाि एक्कासी बढ्न सक्ने पूिाानम
ु ान रहेकाले तटटय
क्षेरका कृ याकलाप सतका ता साथ गरौ ।
 आर् ईलाम,झापा,मोरङ,सुनसरी,धुनकु टा,खोटाङ,भोर्पुर,सङ्खुिासभा,ओखलढु ङगा,उदयपुर,सप्तरी, वसराहा,धनुषा,महोत्तरी,
सलााही,वसन्त्धल
ु ी, मकिानपुर, वसन्त्धप
ु ाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक, नुिाकोट, काठमाण्डौ उपत्यका, रसुिा,
गोरखा, धाददङ, लम्र्ुङ, तनहूँ, स्याङर्ा, कास्की, पिात, बागलुङ, म्याग्दी,पाल्पा, निलपरासी, वचतिन, कवपलिस्तु, रूपन्त्दह
े ी,
दाङ, बाूँके, रुकु म, सुखत
े , बर्दाया, कै लाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी, डोटी, बार्ुरा र आसपास भई बहने साना नदीमा बहाि
बढ्ने तर के वह साना नदीमा आकवस्मक बहाि भई सतका ता आसपास पवन पुग्न सक्ने पूिाानम
ु ान रहेकोले उक्त वर्ल्लाको साना
नदीतटटय क्षेरमा सामान्त्य सतका ता अपनाईराखौ ।
(बाढी पूिाानुमान िुलेटटन यस विभागको िेिसाइट मा समेत हेना सदकने छ) विभागको फे सबुकपेर् Nepal Flood Alert (नेपाल बाढी सुचना)
हेरौं । विभागको वट्िटर पेर्ः Nepal Flood Alert (नेपाल बाढी सूचना) हेरौं ।
नोट: पहेलो

रङले मध्यम र्ोवखम रहेको सिंकेत गछा । रातो रङले उच्च र्ोवखमको सिंकेत गछा ।
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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?_k=6oxgcv
http://hydrology.gov.np/#/rainfall_watch?_k=407hry
2) MFD Rainfall Forecast

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)
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२४ घण्टाको बषााको पूिाानुमान (६-६ बर्े)
12) Other Global Flood Forecasts
13) Satellite Cloud Picture
14) Etc…

थप र्ानकारीको लावग


र्ल तथा मौसम विज्ञान विभागले हरे क ददन विहान ७ बर्े तीन ददन पवछ सम्मको बाढीको पूिाानुमान गरी बाढी बुलेटटन र्ारी गदै
आएको छ। उक्त बुलेटटन हेनाको लावग विभागको िेिसाइट: लग अन गरी हेनासक्नुहुनेछ।



तपाईलाई देशको कु न ठाउिं मा कती िषाा भैरहेको छ? तत्काल खतरा भन्त्दा मावथल्लो िषाा भईरहेको छ िा छै न भन्ने र्ान्नका लावग
विभागको िेिसाइट www.hydrology.gov.np मा गई Rainfall Watch बटन वथच्नुहोला।



त्यस्तै, कु न नदीमा कती वमटर बाढी छ? बढ्दो छ दक घट्दो होला? खतरा होलाकी नहोला भन्ने र्ान्न चाहीं सोही िेिसाइटमै गई River

Watch बटन वथच्नुहोस।


र्ारी भएको बाढी बुलेटटन िा बाढी सिंग सिंबन्त्धीत हरे क पूिासच
ू ना यस विभागको आवधकाटरक वट्िटर : Nepal Flood Alert (नेपाल
बाढी सूचना) र फे सबुक: Nepal Flood Alert (नेपाल बाढी सूचना) मा पवन हेनासक्नुहुनेछ।



बाढी सतका ता तह नवर्क पुग्न लागेमा, सतका ता तह पार गरे मा, खतरा तह पार गरे मा िा अन्त्य विषम अिस्थामा देशका मुख्य नदी
र्लाधारहरुमा नेपाल टेवलकम र एनसेल माफा त बाढी बाट प्रभावित हुने सिासाधारणहरुलाई मोिाइलमा एस एम एस पठाइने छ।



देशैभरका सिासाधारणको लावग ११५५ निंिरको टोल-दि सेिा बाढी पूिासूचना प्रदान गने उदेशेयलयले मनसुनभर सञ्चालन गटरएको छ।
र्ोकोहीले ११५५ डायल गरे र बाढी सिंबवन्त्ध पूिासूचना वलन सक्नुहुनेछ।

