
 
नेपाल सरकार 

उर्ाा, र्लस्रोत तथा ससिंचाई मन्त्रालय 

र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग 
बाढी पिूाानमुान महाशाखा 

बाढी पूर्ाानुमान बुलेटिन (Flood Forecast Bulletin) 

   (जारी टमटि: २०७८-०३-१३ गिे टबहान ०७ बजे) 
नदीहरुको हालको अिस्था (Present River Status) 

आर् वबहानको मापन अनसुार कोशी, नारायणी, कणााली, महाकाली र यसका सहायक नदीमा बहाब वस्थर अिस्थामा रहकेो तथा सबमैा बहाि 

सतकाता तह भन्त्दा तल ैछ । 

बाढी पिूाानमुान (Flood Forecast) 

पूिाानमुान आर् : असार-१३ (आइतबार)  (विहान ७ बर् ेदवेख २४ घण्टा) 

 आर् नारायणी, कणााली, महाकाली र यसका सहायक नदीमा बहाि सामान्त्य घटबढ हुन,े कोशी र यसका स-साना सहायक नदीमा बहाब  

बढ्न ेतथा केही साना नदीमा आकवस्मक बहाब हुन सके्न पिूाानमुान छ । 

 आर् बागमती, पविम राप्ती, बबईमा बहाब सामान्त्य घटबढ हुन े तथा सतकाता तह भन्त्दा तल ै हुन े पिूाानमुान छ । कन्त्काई, कमला 

र्लाधारका केवह स-साना सहायक नदीमा क्षवणक मध्यम/भारी बर्ाा भई बहाब बढ्न ेर केही स-साना नदीमा आकवस्मक बहाब हुन सके्न 

पिूाानमुान छ। 

 आर् प्रदेश १ को इलाम, झापा, मोरङ, सनुसरी, पााँचथर, उदयपरु, ओखलढुिंगा, धनकुटा, ताप्लरे्ङु, प्रदेश २ को सप्तरी, बागमती प्रदेशको 

रसिुा, वसन्त्धपुाल्चोक, दोलखा, रामछेाप, निुाकोट, धाददङ, मकिानपरु, काठमाडौ ाँ, वसन्त्धलुी, गण्डकी प्रदेशको गोरखा, लमर्ङु, तनहुाँ, 

बागलङु, लवुबबनी प्रदेशको पाल्पा, दाङ, बााँके, रुकुम, रोल्पा, कणााली प्रदेशको सल्यान, मगु,ु सदुरूपविम प्रदशेको दाचुाला, बझाङ, बतैडी 

र आसपास वर्ल्ला भई बहन ेस-साना नदीर्लाधारमा बहाि केवह बढ्न ेर केवहमा आकवस्मक िहाि (Flash Flood) हुन सके्न पिुाानमुान 

छ। 

पूिाानमुान भोवल: असार-१४ (सोमबार) (विहान ७ बर् ेदवेख २४ घण्टा) 
 भोवल कणााली, महाकाली र यसका सहायक नदीमा बहाि सामान्त्य रहन,े कोशी, नारायणी र यसका स-साना सहायक नदीमा बहाब केवह 

बढ्न ेतथा केही साना नदीमा आकवस्मक बहाब हुन सके्न पिूाानमुान छ । 

 भोवल पविम राप्ती, बबई लगायतमा बहाब सामान्त्य रहन,े कन्त्काई, कमला, बागमती र यसका स-साना सहायक नदीमा बहाब केवह बढ्न े

र केवह साना नदीमा आकवस्मक बहाब हुन सके्न पिूाानमुान छ । 

 भोवल प्रदेश १, बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी,मध्यपहाडी,चरेु र तराई भई बहन े स-साना नदीमा बहाि केवह बढ्न े र केवहमा 

आकवस्मक िहाि हुन सके्न पिुाानमुान छ । 

पूिाानमुान पसी : असार-१५ (मिंगलबार) (विहान ७ बर् ेदवेख २४ घण्टा) 

 पसी कणााली, महाकाली र यसका सहायक नदीमा बहाि सामान्त्य रहन,े कोशी, नारायणी र यसका स-साना सहायक नदीमा बहाब केवह 

बढ्न ेतथा सिमैा बहाि सतकाता भन्त्दा तल ैहुन ेपिूाानमुान छ । 

 पसी कमला, पविम राप्ती र बबई लगायतमा बहाब सामान्त्य रहन,े कन्त्काई, बागमती लगायतमा बहाब केवह बढ्न ेर केवहमा आकवस्मक 

िहाि हुन सके्न पिुाानमुान छ । 

 पसी प्रदेश १,२, बागमती र गण्डकी प्रदेशको चरेु र तराईको भभूाग भई बहन ेस-साना नदीमा बहाि केवह बढ्न ेर केवहमा आकवस्मक 

िहाि हुन सके्न पिुाानमुान छ ।  

सरोकारिालाका लावग परामशा (Advisory): 

 आर् प्रदेश १ को इलाम, झापा, मोरङ, सनुसरी, पााँचथर, उदयपरु, ओखलढुिंगा, धनकुटा, ताप्लरे्ङु, प्रदेश २ को सप्तरी, बागमती प्रदेशको 

रसिुा, वसन्त्धपुाल्चोक, दोलखा, रामछेाप, निुाकोट, धाददङ, मकिानपरु, काठमाडौ ाँ, वसन्त्धलुी, गण्डकी प्रदेशको गोरखा, लमर्ङु, तनहुाँ, 

बागलङु, लवुबबनी प्रदेशको पाल्पा, दाङ, बााँके, रुकुम, रोल्पा, कणााली प्रदेशको सल्यान, मगु,ु सदुरूपविम प्रदशेको दाचुाला, बझाङ, बतैडी 

र आसपास वर्ल्ला भई बहन ेस-साना नदीर्लाधारमा बहाि केवह बढ्न ेर केवहमा आकवस्मक िहाि (Flash Flood) हुन सके्न पिूाानमुान 

रहकेाल ेनदी तटीय क्षरेका दियाकलापमा सतकाता अपनाई राखौ। 

(बाढी पूिाानुमान िुलेटटन यस विभागको िेिसाइट मा समेत हनेा सदकने छ) विभागको फेसबुकपेर् Nepal Flood Alert (नेपाल बाढी सुचना) हरेौं । विभागको 

वविटर पेर्ः Nepal Flood Alert (नेपाल बाढी सूचना) हरेौं । 
 

नोट:  पहलेो रङल ेमध्यम र्ोवखम रहकेो सिंकेत गछा । रातो रङल े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) 

http://hydrology.gov.np/#/river_watch?_k=6oxgcv
http://hydrology.gov.np/#/rainfall_watch?_k=407hry
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12) Other Global Flood Forecasts  
13) Satellite Cloud Picture 
14) Etc… 

 
थप जानकारीको लागि  

 जल तथा मौसम विज्ञान विभागल ेहरेक ददन विहान ७ बरे् तीन ददन पवछ सबमको बाढीको पूिाानुमान गरी बाढी बुलेटटन र्ारी गद ै

आएको छ। उक्त बुलेटटन हनेाको लावग विभागको िेिसाइट: लग अन गरी हनेासकु्नहुनेछ। 
 तपाईलाई देशको कुन ठाउिंमा कती िर्ाा भैरहकेो छ? तत्काल खतरा भन्त्दा मावथल्लो िर्ाा भईरहकेो छ िा छैन भन्ने र्ान्नका लावग 

विभागको िेिसाइट www.hydrology.gov.np मा गई Rainfall Watch बटन वथच्नुहोला। 
 त्यस्तै, कुन नदीमा कती वमटर बाढी छ? बढ्दो छ दक घवदो होला? खतरा होलाकी नहोला भन्ने र्ान्न चाहीं सोही िेिसाइटमै गई River 

Watch बटन वथच्नुहोस।  

 र्ारी भएको बाढी बुलेटटन िा बाढी सिंग सिंबन्त्धीत हरेक पूिासूचना यस विभागको आवधकाटरक वविटर : Nepal Flood Alert (नेपाल 

बाढी सूचना) र फेसबुक: Nepal Flood Alert (नेपाल बाढी सूचना) मा पवन हनेासकु्नहुनेछ। 

 बाढी सतकाता तह नवर्क पुग्न लागेमा, सतकाता तह पार गरेमा, खतरा तह पार गरेमा िा अन्त्य विर्म 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 गन ेउदे्दश्यल ेमनसुनभर सञ्चालन गटरएको छ। 

र्ोकोहीले ११५५ डायल गरेर बाढी सिंबवन्त्ध पूिासूचना वलन सकु्नहुनेछ। 

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

