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ु ान बुलेटिन (Flood Forecast Bulletin)
बाढी पूर्ाानम
(जारी मममि: २०७८-०४-१० गिे मबहान ०७ बजे)
नदीहरुको हालको अर्स्था (Present River Status)
आज मबहानको मापन अनुसार कोशी, नारायणी, कणााली, महाकाली र टयनका सहायक नदीहरुमा बहार् सामान्य रहे को िथा सबैमा सिकािा िह
भन्दा िलै रहेको छ।

ु ान (Flood Forecast)
बाढी पूर्ाानम

ु ान आज : श्रार्ण-१० गिे आइिबार (टर्हान ७ बजे दे खि २४ घण्िा)
पूर्ाानम
•

महाकाली, नारायणी र टयनका सहायक नदीहरूमा बहार् बढ्ने र केहीमा सिकािा आसपास पुग्न सक्ने िथा कोशी र कणााली का
ु ान छ।
सहायक नदीहरुमा बहाब सामान्य घिबढ हुने िथा सिकािा िह भन्दा िलै रहने पूर्ाानम

•

कन्काई, कमला, बागमिी, पूर्ी राप्ती, मिनाउ, पखिम राप्ती, बबई लगायिमा बहाब सामान्य घिबढ हुने िथा सिकािा िह भन्दा िलै
ु ान छ।
रहने पूर्ाानम

•

ु ासभा, िोिाङ, सोलुिम्ु बु, बागमिी प्रदे शको रामेछाप, मसन्धुपाल्चोक, नुर्ाकोि, धाददङ्ग, गण्डकी प्रदे शको गोरिा,
प्रदे श १ को सं िर्
लमजुङ, िनहुुँ, लुखम्बनी प्रदे शको रुकुम पूर्,ा कणााली प्रदे शको रुकुम पखिम, जाजरकोि, दै लेि, सुदूरपखिम प्रदे शको कैलाली, र
ु ान छ।
आसपास खजल्ला भई बहने स-साना नदीहरुमा बहार् बढ्ने र केहीमा आकखस्मक बहार् (Flash Flood) हुन सक्ने पूर्ाानम

ु ान भोमल : श्रार्ण-११ गिे सोमबार (टर्हान ७ बजे दे खि २४ घण्िा)
पूर्ाानम
•

कोशी, नारायणी, महाकाली र टयनका सहायक नदीहरू मबषेशगरी सुनकोशी, िमोर, मिशुली, बुढीगण्डकी, मस्यााङ्दी, कालीगण्डकीमा
बहार् बढ्ने र केहीमा सिकािा आसपास पुग्न सक्ने िथा कणााली र यस्का सहायक नदीहरुमा बहाब सामान्य घिबढ हुने िथा
ु ान छ।
सिकािा िह भन्दा िलै रहने पूर्ाानम

•

कन्काई, कमला, बागमिी, पूर्ी राप्ती, मिनाउ, पखिम राप्ती, बबई लगायिमा बहाब सामान्य घिबढ हुने िथा सिकािा िह भन्दा िलै
ु ान छ।
रहने पूर्ाानम

•

प्रदे श नं १, प्रदे श नं २, बागमिी, गण्डकी, लुखम्बनी, कणााली र सुदरु पखिम प्रदे शको मध्यपहाड, च ुरे र िराईको भूभाग भई बहने
ु ान छ।
केही स-साना नदीहरुमा बहार् बढ्ने र केहीमा आकखस्मक बहार् (Flash Flood) हुन सक्ने पूर्ाानम

ु ान पसी : श्रार्ण-१२ गिे मं गलबार (टर्हान ७ बजे दे खि २४ घण्िा)
पूर्ाानम
•

कोशी, नारायणी, महाकाली र टयनका सहायक नदीहरू मबषेशगरी िमोर, मिशुली, बुढीगण्डकी, मस्यााङ्दी, सुनकोशी, िामाकोशी,
अरुण, कालीगण्डकीमा बहार् बढ्ने र केहीमा सिकािा िह पार गना सक्ने िथा कणााली र यस्का सहायक नदीहरुमा बहाब बढ्ने
ु ान छ।
िथा केहीमा सिकािा आसपास पुग्ने पूर्ाानम

•

कन्काई, कमला, बागमिी, पूर्ी राप्ती, मिनाउ, पखिम राप्ती, बबई लगायिमा बहाब सामान्य घिबढ हुने िथा सिकािा िह भन्दा िलै
ु ान छ।
रहने पूर्ाानम

•

प्रदे श नं १, प्रदे श नं २, बागममि, गण्डकी, लुखम्बनी, कणााली र सुदरु पखिम प्रदे शको मध्यपहाड, च ुरे र िराईको भूभाग भई बहने
ु ान छ।
केही स-साना नदीहरुमा बहार् बढ्ने र केहीमा आकखस्मक बहार् (Flash Flood) हुन सक्ने पूर्ाानम

सरोकारर्ालाका लामग परामशा (Advisory):
•

ु ासभा, िोिाङ, सोलुिम्ु बु, बागमिी प्रदे शको रामेछाप, मसन्धुपाल्चोक, नुर्ाकोि, धाददङ्ग, गण्डकी प्रदे शको गोरिा,
प्रदे श १ को सं िर्
लमजुङ, िनहुुँ, लुखम्बनी प्रदे शको रुकुम पूर्,ा कणााली प्रदे शको रुकुम पखिम, जाजरकोि, दै लेि, सुदूरपखिम प्रदे शको कैलाली, र
ु ान रहे काले
आसपास खजल्ला भई बहने स-साना नदीहरुमा बहार् बढ्ने र केहीमा आकखस्मक बहार् (Flash Flood) हुन सक्ने पूर्ाानम
ििीय क्षेिहरू िथा डुर्ान भईरहने क्षेिहरूमा सिकािा अपनाउनुहन
ु अनुरोध छ।

ु ान र्ुलेटिन यस टर्भागको र्ेर्साइि मा समेि हेन ा सटकने छ) टर्भागको फेसबुकपेज Nepal Flood Alert (नेपाल बाढी सुचना) हेरौं
(बाढी पूर्ाानम
। टर्भागको खवर्िर पेजः Nepal Flood Alert (नेपाल बाढी सूचना) हेरौं ।)
नोि:

पहेलो रङले मध्यम जोखिम रहे को सं केि गछा । रािो रङले उच्च जोखिमको सं केि 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 (http://mfd.gov.np/content/?id= 3225)
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 लागग
•

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले हरे क दिन विहान ७ बजे तीन दिन पछि सम्मको बाढीको पूिाानुमान गरी बाढी बुलेदिन जारी
गिै आएको ि। उक्त बुलेदिन हे नक
ा ो लागग विभागको िेिसाइि: लग अन गरी हे नस
ा क्नुहुनेि।

•

तपाईलाई िे शको कुन ठाउं मा कती िर्ाा भैरहे को ि? तत्काल खतरा भन्िा मागथल्लो िर्ाा भईरहे को ि िा िै न भन्ने जान्नका
लागग विभागको िेिसाइि www.hydrology.gov.np मा गई Rainfall Watch बिन गथच्नुहोला।

•

त्यस्तै, कुन निीमा कती ममिर बाढी ि? बढ्िो ि कक घट्िो होला? खतरा होलाकी नहोला भन्ने जान्न चाहीं सोही िेिसाइिमै गई

River Watch बिन गथच्नुहोस।
•

जारी भएको बाढी बुलदे िन िा बाढी संग संबन्धीत हरे क पूिस
ा ूचना यस विभागको आगधकाररक ट्वििर : Nepal Flood Alert

(नेपाल बाढी सूचना) र फेसबक
ा क्नुहुनेि।
ु : Nepal Flood Alert (नेपाल बाढी सूचना) मा पछन हे नस
•

बाढी सतकाता तह नजजक पुग्न लागेमा, सतकाता तह पार गरे मा, खतरा तह पार गरे मा िा अन्य विर्म अिस्थामा िे शका मुख्य
निी जलाधारहरुमा नेपाल िे मलकम र एनसेल माफात बाढी बाि प्रभावित हुने सिासाधारणहरुलाई मोिाइलमा एस एम एस पठाइने
ि।

•

िे शैभरका सिासाधारणको लागग ११५५ नंिरको िोल-कि सेिा बाढी पि
ा च
ू स
ू ना प्रिान गने उद्िे श्यले मनसन
ु भर सञ्चालन गररएको
ि। जोकोहीले ११५५ डायल गरे र बाढी संबजन्ध पि
ा च
ू स
ू ना मलन सक्नह
ु ु नेि।

