
 
नेपाल सरकार 

उर्ाा, र्लस्रोत तथा ससिंचाई मन्त्रालय 

र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग 

र्लविज्ञान महाशाखा/बाढी पूिाानुमान शाखा 
 

बाढी बलेुटिन (Flood Bulletin) 

(जारी मिति: २०७५-०४-०७, बबहान ६ बजे) 
 

नदीहरुको हालको अवश्था (Present River Status) 

आर् विहान ६ बर्ेको मापन अनुसार देशका सिै प्रमुख नदीहरुमा र्लसतह सतका ता तह भन्त्दा तलै छ।  

 

पूवाानुिान (Forecast) 

 वर्ाा पूवाानुिान (Rainfall Forecast) 

- श्रािण ७ गत े(सोमबार) ददउँसोको समयमा देशभर सामान्त्य देखख पूणा बदली रही केदह स्थानहरुमा हल्का देखख मध्यम खालको 
िर्ााको सम्भािना छ। रातको समयमा पनन देशभर सामान्त्य देखख पूणा बदसल रही धेरै र्सो स्थानहरुमा हल्का देखख मध्यम खालको 
िर्ाा हुने सम्भािना छ।  

- श्रािण ८ गत े(मिंगलबार) ददउँसोको समयमा देशभर सामान्त्य देखख पूणा बदली रही केदह स्थानहरुमा हल्का देखख मध्यम खालको 
िर्ााको सम्भािना छ भने पश्चचमी क्षेरका केदह स्थानहरुमा भारर िर्ााको पनन सम्भािना देखखन्त्छ। रातको समयमा पनन देशभर 
सामान्त्य देखख पूणा बदसल रही पश्चचमी क्षेरका धेरै र्सो स्थानहरुमा र मध्य तथा पूिी क्षेरका केदह स्थानहरुमा हल्का देखख मध्यम 
खालको िर्ाा हुने सम्भािना छ। 

- श्रािण ९ गत े(बुधबार) ददउँसो देशभर सामान्त्य देखख पूणा बदली रही केदह स्थानहरुमा हल्का देखख मध्यम खालको िर्ााको सम्भािना 
छ भने पश्चचमी क्षेरका  क-दईु स्थानहरुमा भारर िर्ााको पनन सम्भािना देखखन्त्छ। रातको समयमा पनन देशभर सामान्त्य देखख पूणा 
बदसल रही देशका धेरै र्सो स्थानहरुमा हल्का देखख मध्यम खालको िर्ाा हुने सम्भािना छ। (स्रोत: मौसम पूिाानुमान महाशाखा) 

-  

१) बाढी पूवाानुिान (Flood Forecast 

पूवाानुिान आज- (बबहान ६ बजे देखि भोली बबहान ६ बजे सम्ि) (Today) 

- आर् देशका प्रमुख नदीहरु: कन्त्काई, तमोर, अरुण, दधुकोसी, तामाकोसी, सुनकोसी, सप्तकोसी, कमला, बागमती, त्ररशुली, बुढी 
गण्डकी, मस्यााङ्दी, मादी, सेती, कासलगण्डकी, नारायणी, पश्चचम राश्प्त, बबई, भेरी, हुम्ला कणााली, मुगु कणााली, पश्चचम सेती, 
कणााली र महाकाली कुनै पनन नदीहरुमा बहाब खतरा तह भन्त्दा माथथ र्ाने सिंभािना छैन। तर नारायणी तथा कणााली नदीका 
शाखा नदीहरुमा बहाब भोली विहान आसपास सतका ता तह नश्र्क सम्म पुग्न सक्छ। 

- कोसी, नारायणी र कणााली नदीर्लाधारका पहाडी क्षेरका केही स्थानमा मध्यम िा भारी सम्म िर्ाा हुने सिंभािना रहेकाले स-साना 
नदीहरुमा  क्कासी बाढी आउने सिंभािना छ। िर्ाा भैराख्दा सतका ता अपनांिं। 

पूवाानुिान भोली- ( भोली बबहान ६ बजे देखि पमसा बबहान ६ बजे सम्ि) (Tomorrow) 

- भोली देशका सिै प्रमुख नदीहरुमा बहाब सतका ता तह भन्त्दा तलै रहने पूिाानुमान छ। 
- पहाडी क्षेरका स-साना नदीहरुमा आकश्स्मक बाढीको सिंभािना भने यथाित छ। 

पूवाानुिान पमसा- (पमसा ववहान ६ बजे देखि तनक-पमसा बबहान ६ बजे सम्ि) (Day after Tomorrow) 

- पसी पनन देशका प्रमुख नदीहरुमा बहाब सतका ता तह भन्त्दा तलै रहने पूिाानुमान छ। 
- पहाडी क्षेरका स-साना नदीहरुमा आकश्स्मक बाढीको सिंभािना भने यथाित छ। 
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सरोकारवालाका लागि परािर्ा (Advisory): 
- आर् भोली र पसी देशका प्रमुख नदीहरु: कन्त्काई, तमोर, अरुण, दधुकोसी, तामाकोसी, सुनकोसी, सप्तकोसी, कमला, बागमती, 

त्ररशुली, बढुी गण्डकी, मस्यााङ्दी, मादी, सेती, कासलगण्डकी, नारायणी, पश्चचम राश्प्त, बबई, भेरी, हुम्ला कणााली, मुग ुकणााली, 
पश्चचम सेती, कणााली र महाकाली कुनै पनन नदीहरुमा बहाब खतरा तह भन्त्दा माथथ र्ाने सिंभािना छैन।  

- तर नारायणी तथा कणााली नदीका शाखा नदीहरुमा बहाब भोली विहान आसपास सतका ता तह नश्र्क सम्म पुग्न सक्छ। ती 
नदीहरुका तदिय क्षेरमा सामान्त्य सतका ता अपनाइराख्न अनुरोध छ। 

- आर्, भोली र पसी, कोसी, नारायणी र कणााली नदीर्लाधारका पहाडी क्षेरका केही स्थानमा मध्यम िा भारी सम्म िर्ाा हुने सिंभािना 
रहेकाले स-साना नदीहरुमा  क्कासी बाढी आउने सिंभािना छ। िर्ाा भैराख्दा सतका ता अपनांिं। 

(िाढी पूिाानुमान िुलेदिन यस विभागको िेिसाइि www.hydrology.gov.np मा समेत हेना सककने छ) 

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

