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बाढी बलेुटिन (Flood Bulletin) 

(जारी मिति: २०७६-०३-२६, बबहान ७ बजे) 
नदीहरुको हालको अवश्था (Present River Status) 

हाल देशका सि ैप्रमखु तथा मझौला नदीनालाहरुमा बहाब सतका ता तह भन्त्दा तल छ। हाल करीि देशभैर बदली छ र धेरै 
स्थानहरुमा हल्ला िर्ाा भइरहेको छ। पश्चचम नेपालको बािंके, बर्दाया कैलाली, कञ्चनपरु लगायत श्र्ल्लाहरुमा मध्यम िर्ाा 
भइरहेको देखखन्त्छ। चुरेबाट बहने नदीहरु बढ्दो रहेकाले छेउछाउ र होचा स्थानहरुमा डुिान हुन सक्छ। 
बाढी पवूाानिुान (Flood Forecast) 

पवूाानिुान आज- असार २६ (ववटहवार) 
• आर् देशभैरका प्राय नदीनालाहरु बढ्दो क्रममा रहने।  

• आर् देशभैर खासगरी चुरे क्षेरबाट बहने नदीनालाहरुमा आकश्स्मक बाढीको र्ोखखम रहन सक्छ। 
• आर् बेलकुी पछछ कन्त्काई, सप्तकोसी, तमोर, दधुकोसी, सनुकोसी, कमला र बागमती तथा पिूा राश्प्त र्लाधारमा 

बहाब उच्च हुने र सतका ता तह पछन पगु्न सक्ने सिंभािना छ। 
• देशभैरका पर्हरोग्रस्त पहाडी क्षेरहरु भएर बहने स-साना खोलाहरुमा पर्हरो-लदेो सर्हत आकश्स्मक बहाबको सिंभािना 

पछन छ। 
• खासगरी प्रदेश १ र २ को तराई क्षेर र प्रदेश ५, ६ र ७ को तराईका होचा स्थानहरु डुिान मा पना सक्ने सिंभािना 

पछन छ। 
पवूाानिुान भोली- असार २७ (शकु्रवार) 

• भोली पछन देशभैर खासगरी पिुी तथा मध्य नेपालको प्रदेश १ र २ र ३ को चुरे क्षरेबाट बहने नदीनालाहरुमा 
आकश्स्मक बाढीको र्ोखखम रहने देखखन्त्छ। 

• भोली पछन देशभैर बहाब बढ्दो क्रममा रहने। खासगरी पिुाको कन्त्काई, सप्तकोसी, तमोर, दधुकोसी, सनुकोसी, कमला 
र बागमती तथा पिूा राश्प्त र्लाधारमा बहाब उच्च हुने र सतका ता तह आसपास रहने सिंभािना छ। 

• देशभैरका पर्हरोग्रस्त पहाडी क्षेरहरु भएर बहने स-साना खोलाहरुमा पर्हरो-लदेो सर्हत आकश्स्मक बहाबको सिंभािना 
पछन छ। 

• खासगरी प्रदेश १ र २ को तराई क्षेर र प्रदेश ५, ६ र ७ को तराईका होचा स्थानहरु डुिान मा पना सक्ने सिंभािना 
पछन छ। 
पवूाानिुान पमसा- असार २८ (शतनवार) 

• पससा पछन देशभैर खासगरी पिुी तथा मध्य नेपालको प्रदेश १ र २ र ३ को चुरे क्षेरबाट बहने नदीनालाहरुमा 
आकश्स्मक बाढीको र्ोखखम रहने देखखन्त्छ। 

• पससा पछन देशभैर बहाब बढ्दो क्रममा रहने। खासगरी पिुाको कन्त्काई, सप्तकोसी, तमोर, दधुकोसी, सनुकोसी, कमला 
र बागमती तथा पिूा राश्प्त र्लाधारमा बहाब उच्च हुने र सतका ता तह आसपास रहने सिंभािना छ। 

• देशभैरका पर्हरोग्रस्त पहाडी क्षेरहरु भएर बहने स-साना खोलाहरुमा पर्हरो-लदेो सर्हत आकश्स्मक बहाबको सिंभािना 
पछन छ। 
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• खासगरी प्रदेश १ र २ को तराई क्षेर र प्रदेश ५, ६ र ७ को तराईका होचा स्थानहरु डुिान मा पना सक्ने सिंभािना 
पछन छ। 

सरोकारवालाका लागि परािशा (Advisory): 
• देशभैर मनसनु सक्रक्रय छ। हरेक खोलानाला र पर्हरो ग्रस्त क्षरेमा उच्च सािधानी अपनाऔिं। 
• तलुनात्मक रुपमा देशको प्रदेश १, २ र ३ का धेरैर्सो स-साना खोलानालाहरु आर् देखख पसी सम्म ैर्ुनकुन ैिेला 

सतका ता तह भन्त्दा माथथ र्ान सक्ने सिंभािना छ। तराईको डुिान भइरहने क्षेर, नदी छेउछाउको बाढी पससरहने 
क्षेर आसपास शरुक्षक्षत स्थानको पर्हचान गरौं। शरुक्षक्षत बाटोको पर्हचान गरौं र विपद् हुन ैलाग्दा सहर्ै र्ान 
सक्रकने गरर तयार होऔिं। सि ैसरोकारिाला छनकाय तयारी सर्हत उच्च सतका तामा रहन ुआिचयक देखखन्त्छ। 

• पहाडी क्षेरको हकमा पर्हरोग्रस्त क्षरेहरुमा उच्च सािधानी र्रुरी छ। 
- बाढी पूिासूचनाको छनयसमत र्ानकारीको लाथगिः विभागको िबेसाइट www.hydrology.gov.np , विभागको फेसबुकपेर्िः Nepal Flood 

Alert (नेपाल बाढी सुचना), विभागको ट्विटर पेर्िः Nepal Flood Alert (नेपाल बाढी सूचना) र विशेर् अिस्थामा विभागको टोलक्रि निंबर 
११५५ समेत डायल गरी आिचयक र्ानकारी सलन सक्नुहुनेछ। 
 

पूिाानुमानका आधारहरु (Forecast References): 
1) Real Time Telemetry System:- Rainfall (around 100 stations) and Water level(Around 75 Stations) under Flood 

Forecasting Section, DHM 

River Watch: http://hydrology.gov.np/#/river_watch?_k=jopkgi 

Rainfall Watch: http://hydrology.gov.np/#/rainfall_watch?_k=fqu0lb 

2) MFD Rainfall Forecast 

  जारी मितििः २०७६-०३-२२ बबहान ६ बजे 

 असार २६  ििे (बबटहबार) 
र्दउँसो: देशका अथधकािंश भू-भागमा पूर्ा बदली रहनेछ। देशका धेरै स्थानहरुमा िर्ाा हुनुको साथ ैदेशको पश्चचसम भेगका 
एक-दईु स्थानहरुमा र मध्य र पूिी नेपालका थोरै स्थानहरुमा भारर िर्ााको सिंभािना। 
  

राती: देशका अथधकािंश भू-भागमा सामान्त्य देखख पूर्ा बदली रहनेछ। देशका अथधकािंश भू-भागमा िर्ााको सम्भािना 
छ। देशको केर्ह स्थानहरुमा भारर िर्ााको सिंभािना छ  । 

 असार २७   ििे (शकु्रबार) 
र्दउँसो: देशका अथधकािंश भू-भागमा बदली  रहनेछ। देशका पश्चचमी भूभागका केर्ह स्थानहरु र मध्य र पिूाका धेरै 
स्थानहरुमा िर्ाा हुनुको साथ ैएक दईु स्थानहरुमा भारर िर्ााको सिंभािना छ। 
  

राती: देशका अथधकािंश भू-भागमा बदली  रहनेछ। देशका पश्चचमी भूभागका केर्ह स्थानहरु र मध्य र पिूाका धेरै 
स्थानहरुमा िर्ाा हुनुको साथ ैएक दईु स्थानहरुमा भारर िर्ााको सिंभािना छ । 
  

http://www.hydrology.gov.np/
http://hydrology.gov.np/#/river_watch?_k=jopkgi
http://hydrology.gov.np/#/rainfall_watch?_k=fqu0lb
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 असार २८   ििे (शतनबार) 
र्दउँसो: देशका अथधकािंश भू-भागमा बदली  रहनेछ। देशका धेरै स्थानहरुमा िर्ाा हुनकुो साथ ैएक दईु स्थानहरुमा भारर 
िर्ााको सिंभािना छ। 
  

राती: देशका अथधकािंश भू-भागमा बदली  रहनेछ। देशका धेरै स्थानहरुमा िर्ाा हुनकुो साथै एक दईु स्थानहरुमा भारर 
िर्ााको सिंभािना छ  

 
 

3) RIMES Rainfall Forecast:    

  
  
4) NCRMWF Rainfall Forecast  
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5) RIMES Flood Forecast-Karnali, Babai and Narayani Basin (HEC-HMS Model) for Major Rivers 

 

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)   
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8) GLOFAS forecasts for Larger Rivers
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9) Tethys Forecasting Platform ( Stream Flow Prediction HIWAT Tool for Nepal) 3 days forecast for small rivers 
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10) Regional Flood Outlook developed by ICIMOD  

 

11) SouthAsia Flash Flood Guidance System (WMO-HRC, US)  
 

Satellite Precipitation for last 24 hrs 

 
12) Other Global Flood Forecasts 

13) Satellite Cloud Pictures  
 

14) Etc.. 
 

 

 


