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1 ववभागको प्रकृनत र स्वरूप  
िल, मौसम र िलवाय ुसम्बन्धी सेवा प्रवाह गनव स्थावपत सरकारी ननकाय िल तथा मौसम ववज्ञान ववभाग 
हो। नेपालमा िल तथा मौसम सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, ववश्लषेण र प्रकाशनको इनतहास धेरै परुानो 
छैन।नेपालमा िल तथा मौसम अवलोकन सम्बन्धी कायव वव.स. १९७८ भन्दा अगानि देजखनै हदैु आएको 
भए पनन िल तथा मौसम अवलोकन केन्र सञ्जालको ववकास र ववस्तारको कायव वव.सां २०१७ देजख 
सांस्थागतरूपमा प्रारम्भ भई ववद्यतु ववभाग अन्तगवत िलस्रोत सवेक्षण ईकाईको गठन भएको नथयो। समयिम 
सांगै िल, िलवाय ु र मौसम सम्बन्धी तथ्याङ्कको महत्वपूणव भनुमकालाई दृविगत गरी वव.सां. २०२३ देजख 
िलश्रोत सभेक्षण ववभाग मातहत िल तथा मौसम सम्बन्धी कायवहरू हदैु आएका नथए। नेपाल ववश्व मौसम 
सांगठनको सदस्यराष्ट्र भएपनछ िल तथा मौसम मापन केन्रहरूको ववकास र ववस्तारलाई िोि दददै ववववध 
प्रकारका िल-मौसमी समेतका सेवा प्रदान गने उद्देश्यले वव.सां. २०२४ सालमा िलस्रोत तथा िलवाय ुववज्ञान 
ववभागको स्थापना भयो। यो ववभाग वव.सां. २०२९ सालमा िलश्रोत मन्रालय अन्तगवत नसांचाई तथा िलवाय ु
ववज्ञान ववभागको रूपमा पररणत हदैु वव.सां. २०४४ सालमा एक छुटै्ट िलवाय ुववज्ञान ववभागको रूपमा रही 
वव.सां २०५० सालमा िल तथा मौसम ववज्ञान ववभागको रूपमा स्थापना भएको नथयो। यो िल तथा मौसम 
ववभाग हाल ऊिाव, िलस्रोत तथा नसांचाई मन्रालय अन्तगवत रहेको छ। ववभागको केजन्रय कायावलय 
बबरमहल, काठमािौंमा छ। 

क) ववभागको दरुदृवि 

ववश्वसनीय र भरपदो िल तथा मौसम सेवा माफव त हवाई उड्डयन, िलस्रोत, कृवष, पयवटन, स्वास्थ्य लगायतका 
के्षरको ददगो ववकास एवां िलवाय ुसमानकूुनलत समािको ननमावण गने।  

ख) लक्ष्य 

ववश्वसनीय र भरपदो िल तथा मौसम सेवा माफव त नागररकको िीउधनको सरुक्षाका साथै ददगो पूवावधार 
ननमावणमा टेवा पयुावउने।  

ग) उद्दशे्य 

१. िल तथा मौसम सेवालाई समयानकूुल ववकास र ववस्तार गनव आवश्यक नीनत ननमावण, सांरचनागत सधुार 
र नवीनतम प्रववनधहरूको परीक्षण र प्रयोग गने तथा प्राववनधक क्षमता अनभवृवि गने। 

२. िल तथा मौसमिन्य बहपु्रकोपको भरपदो पूवावनमुान तथा पूववसूचना सेवाद्वारा नागररकको िीउधनको 
सरुक्षा गनुव। 

३. िल, िलवाय,ु मौसम र िलवाय ुपररवतवन सम्बन्धी अध्ययन अनसुन्धान गनुव।  

घ) रणनीनतक प्रानथनमकताहरू  



4 

 

१. िल तथा मौसम मापन केन्रहरूलाई िमश: नवीनतम प्रववनध सवहतको आधनुनक केन्रहरूमा 
रुपान्तरण र आवश्यकता अनसुार ववस्तार गने  

२. िल तथा मौसम पूवावनमुान भरपदो र गणुस्तरीय बनाउन स्वाचानलत िल तथा मौसम मापन 
केन्रहरू, स्वचानलत उपकरण, मौसमी रािार र मानथल्लो वायमुण्िलीय अवलोकन केन्रहरू 
सञ्चालन गने  

३. वहमताल तथा वहमनदीहरूको अनगुमनका लानग उच्च वहमाली के्षरमा वहममौसम र वहमिल 
मापन केन्रहरूको ववस्तार गने 

४. िल तथा मौसमिन्य बहपु्रकोप पूववसूचना प्रणालीको ववकास गने 

५. २४ घण्टे मौसम र बाढी पूवावनमुान तथा हवाई मौसम सेवाको सदुृढीकरण गने 

६. आन्तररक ववमानस्थलहरूमा हवाई मौसम सेवा ववस्तार गने 

७. ऋतगुत पूवावनमुान र सकु्ष्म िलवाय ुअध्ययन अनसुन्धान तथा मोिनलग गने 

८. शहरी िलववज्ञान, िलगणु र थेग्रान सम्बन्धी अध्ययन/आांकलन गने 

९. ववश्व मौसम सांगठनको मापदण्ि अनसुारको भरपदो, ववश् वसनीय, गणुस्तरीय िल तथा मौसम सेवा 
उपलब्ध गराउन नीनत तथा कानून ननमावण गने  

१०. िल, मौसम, िलवाय ुर  िलवाय ुपररवतवन सम्बन्धी अन्तर सरकारी ननकाय, अन्तराववष्ट्रय हवाई 
उड्डयन सांगठन र अन्य सरोकारवाला सांघ-सांस्थाहरूसँग समन्वय र सहकायव गने 

2 ववभागको काम, कतवव्य र अनधकार   
िल तथा मौसमिन्य प्रकोपहरूबाट हनुसक्ने िनधनको क्षनत न्यूननकरण गने उदे्दश्यले सही र 
भरपदो पूवावनमुान तथा पूववसूचनाहरू र तथ्याङ्कहरू माफव त सववसधारण लगायत सरोकारवालाहरूलाई 
सेवा प्रदान गनव िल तथा मौसम ववज्ञान ववभागको स्थापना भएको हो।िल तथा मौसम सम्बन्धी 
गनतववनधहरू व्यवजस्थतरूपमा सञ्चालन गरी त्यसको ननयमन गने अनधकार यस ववभागलाई रहेको 
छ।िल तथा मौसमी केन्रहरूको सञ्जाल ववस्तार गरी दैननक रूपमा िल तथा मौसमी तथ्याङ्क र 
सूचनाहरूको सङ्कलन, ववश्लषेणका साथै मौसम र बाढी पूवावनमुान सेवा प्रदान गने कायवका अनतररक्त 
कृवष, पयवटन, िलस्रोत, िलववद्यतु, नसांचाइ, स्वास्थ्य तथा खानेपानी, यातायात, हवाई उड्डयन, भौनतक 
पूवावधार ववकास लगायतका क्षेरको क्षेरगत ववकास र िल तथा मौसमिन्य ववपद िोजखम 
न्यनुीकरण कायवका लानग आवश्यक तथ्याङ्क, सूचना र सेवा प्रदान गने कायवको जिम्मेवारी िल तथा 
मौसम ववज्ञान ववभागको हो।यस ववभागले ववश्व मौसम सांगठन (World Meteorological 
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Organization, WMO) मान्यता अनरुूप िल तथा मौसम सम्बन्धी गनतववनधहरू सञ्चालन, सावविननक 
मौसम पूवावनमुान तथा बाढी पूवावनमुान सेवा र अन्तराववष्ट्रय नागररक उड्डयन सगगठन (International 

Civil Aviation Organization, ICAO) को मान्यता वमोजिम सरुजक्षत हवाई उिानका लानग हवाई 
मौसम सेवा प्रदायक तथा ननगमनको रूपमा कायव गदवछ।  

ववभागले सम्पादन गनुवपने कायवहरू ननम्नानसुार छन:  
१. िल, मौसम र िलवाय ुववज्ञान सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ि, योिना कायावन्वयन र 

ननयमन 

२. मौसम पूवावनमुान सेवा, बाढी पूवावनमुान सेवा र िलवाय ुसेवा  

३. िल तथा मौसमिन्य प्रकोप पूवव सूचना प्रणालीको ववकास तथा सम्प्रषेण 

४. िलवाय ुसम्बन्धी अध्ययन तथा अनसुन्धान, सूचना आदान प्रदान 

५. िल तथा मौसमी रािार, रेनियोसोन्ि, चट्याग नेटवकव , सौयव ववकीरण केन्र, िलववज्ञान र 
मौसमी केन्रहरूको सञ्चालन, व्यवस्थापन र सूचना प्रवाह 

६. वहमनदी तथा वहमताल सवेक्षण  

७. मौसम, िलवाय,ु िलवाय ुपररवतवन, िल, नदी, ताल तलैया, वहम, वहमनदी, वहमताल, 
नथग्रनेी तथा िलगणु, वाय,ु शौयव, र  वववकरण सम्बन्धी अध्ययन अनसुन्धान र सूचना 
आदान प्रदान  

८. हवाई मौसम, पववतीय मौसम, शहरी  मौसम, शहरी िल ववज्ञान, पयवटकीय मौसम, 
हावापानी, कृवष हावापानी सम्बन्धी सेवा प्रदान तथा अध्ययन-अनसुन्धान एवां आांकलन 

९. िल, िलवाय,ु मौसम र िलवाय ुपररवतवन सम्बन्धी  प्रारूपको ववकास र  सञ्चालन 

१०.िल, मौसम र हावापानी सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, प्रकाशन र ववतरण एवां िल तथा 
मौसमिन्य प्रकोप प्रमाजणकरण आदद। 

समग्रमा ववभागले िल, िलवाय ुर मौसम ववज्ञान सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन तथा  व्यवस्थापन, ववश्लषेण 
तथा पूवावनमुान, अध्ययन, अनसुन्धान, प्रक्षेपण, मोिनलग र पवुवसूचना सेवा प्रणालीको ववकास, ववस्तार, 

सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव गदवछ।  

3 ववभागमा रहन ेकमवचारी सांख्या र कायववववरण  
ववभागमा नेपाल सरकारको रािपरावङ्कत प्रथम शे्रणीको अनधकृत (सह-सजचवस्तर) ले महाननदेशकको 
रूपमा ववभागीय प्रमूख भई दैननक कायवसञ्चालन हदैु आएकोछ।यस ववभागमा रहेका ४ वटा 
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महाशाखाहरूमा रािपरावङ्कत प्रथम शे्रणीको अनधकृत (सह-सजचवस्तर) ले महाशाखा प्रमूखको रूपमा कायव 
गने व्यवस्था छ।  

िल तथा मौसम ववज्ञान ववभाग र अन्तगवतका कायावलयहरूमा हाल रािपराांवकत शे्रणीका 85 र 
अन्य शे्रणीका कमवचारीहरू १७९ गरी २६४ िनाको कुल दरबन्दी कायम रहेको छ।यसको साथै 
देशभरका िल तथा मौसम अवलोकन केन्रहरूमा आांजशक करारमा कररब ८७० िना िल तथा 
मौसम अवलोकनकतावहरू कायवरत छन।् 
हाल ववभागको केजन्रय कायावलयमा देहायबमोजिम कमवचारी कायवरत रहेका छन:  
स्थायी स्वीकृत दरबन्दी सांख्या :- १२8 िना 
करार सेवा कमवचारी:- 10 िना  

 

हाल ववभागमा ४ वटा महाशाखा र १८ वटा शाखाहरू रहेका छन। ववभाग मातहत धरान, भैरहवा, 
पोखरा र कोहलपूरमा गरी ४ वटा िल तथा मौसम ववज्ञान कायावलयहरू, १ वटा हवाइ मौसम 
केन्र, गौतमबिु अन्तराववष्ट्रय ववमानस्थल, भैरहवा तथा  २ वटा बेनसन वफल्ि कायावलयहरु (नारायणी 
बेनसन वफल्ि कायावलय, नारायणघाट, जचतवन र महाकाली बेनसन वफल्ि कायावलय, धनगढी कैलाली) 
रहेका छन।यसै गरी काठमािौंमा १ वटा वकनतवपरु रेनियोसोन्ि केन्र एकाई रहेको छ भने नरभवुन 
अन्तराववष्ट्रय ववमानस्थलमा काठमािौं एअरपोटव एरोनसनजटटक एकाई सवहत भरपरु, लकु्ला, 
तजुम्लगटार, ववराटनगर, नसमरा, िनकपरु, पोखरा, मसु्ताग, भैरहवा, नेपालगञ्ज, नसनमकोट, सखेुत, 
ताल्चा एयरपोटवमा गरी १४ वटा  एरोनसनजटटक वफल्ि केन्रहरूका साथै ताटलेिङु्ग, ओखलढुङ्गा, 
धनकुटा, दाग, िमु्ला, ििेल्धरुा र ददपायलमा गरी ७ वटा नसनजटटक वफल्ि केन्रहरू रहेका 
छन।देशभर कररव ७७५ वटा िल तथा मौसम अवलोकन केन्रहरू सञ्चालनमा छन।  
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िल तथा मौसम ववज्ञान ववभागको सांगठन सांरचना 

 

 



8 

 

स्वीकृत सांगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण अनसुार ववभागमा रहेका शाखाहरू र कायववववरण देहायअनसुार  
रहेका छनः  

सांक्षपेमा मखु्य-मखु्य कायवहरू 

िलववज्ञान महाशाखा 

1. िलववज्ञान सम्बन्धी नीनत, ननयम, कायविम कायावन्वयन अध्ययन, अनसुन्धान, परामशव  

2. नदी िलसतह, िलप्रवाह, नथग्रनेी तथा िलगणु,  वहमिल-मौसम सम्बन्धी मापन र मापन केन्र व्यवस्थापन 

3. िल तथ्याङ्क व्यवस्थापन र तथ्याङ्क एवां प्रकोप प्रमाणीकरण  

4. नदी वेनसन, ताल, िलाशय, वहमनदी तथा वहमताल सम्बन्धी अध्ययन अनसुन्धान  

5.  ताल, वहमताल र वहमनदीहरूको िोजखम आांकलन, नक्साङ्कन तथा िोजखम न्यूननकरण  

6. िलववज्ञान सम्बन्धी अनगुमन, मूल्याङ्कन र ननयमन   

िल तथ्याङ्क 
तथा नटेवकव  
शाखा 

1. िलववज्ञान केन्र नेटवकव  तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन       

2. िलववज्ञान सम्बन्धी तथ्याङ्क सांकलन, प्रोसोधन, प्रकाशन, ववतरण र तथ्याङ्क/प्रकोप प्रमाणीकरण  

3. उपकरण, यन्रहरूको प्राववनधक मापदण्ि ननधावरण, खररद, क्यानलवे्रसन, ममवत सम्भार  

4. िलमापन, सवेक्षण र अनगुमन मूल्याङ्कन  

वहम सवेक्षण तथा 
वहमताल शाखा 

1. वहम, वहमनदी र वहमतालहरूमा िल तथा मौसम मापन र सवेक्षण  

2. वहमताल र वहमनदीको ननयनमत अनगुमन, सवेक्षण,िोजखम आांकलन र िोजखम न्यूननकरण 

3. वहमपवहरो, वहमनदी तथा  वहमताल ववष्फोटन सम्बन्धी पूवव सूचना प्रणालीको ववकास 

4. वहमाली िल, मौसम र िलवाय ुपररवतवन सम्बन्धी अध्ययन -अनसुन्धान  

नथग्रनेी तथा 
िलाशाय शाखा 

1. नथग्रनेी केन्रहरूको नेटवकव  नििाइन, स्थापना, सञ्चालन  

2. नथग्रनेी सम्बन्धी तथ्याङ्कहरूको सङ्कलन 

3. ताल तथा िलाशय सम्बन्धी आवनधक सवेक्षण/सभे/ब्याथेमेविक सभे  

4. नथग्रनेी प्रयोगशाला सञ्चालन  

5. नथग्रनेी तथा ताल सम्वन्धी अध्ययन अनसुन्धान  

 

िलगणु तथा 
वववकरण शाखा 

1. िलगणु, वववकरण र रेनियोधमी वववकरण सम्बन्धी मापन केन्रहरूको सञ्चालन  

2. िलगणु सूचक, नदी, ताल र िलाशयको भौनतक, रसायननक र िैववक अवयवको मापन  

3. िलगणु प्रयोगशाला सञ्चालन  

4. िलगणु र वववकरण सम्बन्धी अध्ययन अनसुन्धान  

 



9 

 

 बाढी पूवावनमुान महाशाखा 

1. बाढी पूव्ावनमुान  सेवा 
2. बाढी पूववसूचना प्रणालीको ववकास, ननयनमत सञ्चालन, अनगुमन र व्यवस्थापन        

3. िलस्रोत तथा बाढीिन्य प्रकोप अध्ययन अनसुन्धान  

4. िलववज्ञान मोिेलहरूको ववकास, सञ्चालन, व्यवस्थापन 

5. िल टेनलमेवि केन्र व्यवस्थापन तथा सूचना प्रववनध ववकास  

6. िलिन्य प्रकोपहरूबाट हनु े िोजखम न्यूननकरण गनव तथा व्यवस्थापनका लानग रावष्ट्रय, क्षेनरय र अन्तराववष्ट्रय ननकायसँग 

समन्वय-सहकायव  

बाढी पूवावनमुान 

शाखा 
1. बाढी पूवावनमुान गने 

2. बाढी पूववसूचना केन्र सञ्चालन:२४ घण्टे बाढी पूववसूचना सेवा 
3. बाढी िोजखम नक्साांकन  

4. बाढीिन्य ववपदको अनगुमन, ववश्लषेण र र तथ्याङ्क व्यवस्थापन 

5.  ववपद व्यवस्थापन ननकायहरूसँग समन्वय गने, बाढी िोजखम सम्बन्धी आवश्यक परामशव  

िलववज्ञान 

मोिेनलग शाखा 
  

1. िलववज्ञान सम्बन्धी उपयकु्त मोिलहरूको पवहचान र सञ्चालन       

2. मोिेल क्यानलवे्रशन (Calibration), प्रमाणीकरण (Validation)  र ववश्लषेण  

3. िलववज्ञान मोिलहरूको ववषयमा अध्ययन र सम्बजन्धत ननकाय सांग सहकायव  
4. िलववज्ञान मोिेनलग सम्बन्धी क्षमता अनभवृवि  

िलस्रोत 

अनसुन्धान तथा 
परामशव शाखा 

1. िलववज्ञान र िलस्रोत सम्बन्धी अध्ययन अनसुन्धान, अनभलेजखकरण, सहकायव र समन्वय 

2. िलस्रोत र िलववज्ञान सम्बन्धी मापदण्ि, ददग्दशवन र  ननदेजशका तिुवमा  
3. ववषयगत योिना, ववकास र व्यवस्थापनका लानग हाइड्रोलोजिकल सभेक्षण र परामशव सेवा 
4.  िलववज्ञान सम्बन्धी कायवशाला, गोष्ठी, तानलम तथा कायविम आयोिना तथा अनभमजुखकरण  

ररमोट सेजन्सग 

तथा भ-ूसूचना 
शाखा 

1.  भौगोनलक क्षेरगत (Geo-Spatial) तथ्याङ्क व्यस्थापन र नक्साङ्कन (Geospatial Maps), सवेक्षण       

2. वायमुण्िल,वहममण्िल, मौसम र िल सम्बन्धी अनगुमन तथा िोजखम ववश्लषेण ररमोट सेजन्सग सेवा  
3. भौगोनलक वहसाबले ववकट ठाउँ, वहमताल र वहमनदीहरूको अवस्था अनगुमन र अनसुन्धान  

4.  ररमोट सेजन्सग तथा GIS lab सञ्चालन गने  

टेनलमेवि तथा 
सूचना प्रववनध 

शाखा 

1. आइनसवट पूवावधारको ननयनमत सञ्चालन, ममवत सम्भार र व्यवस्थापन    

2. स्वचानलत केन्र, टेनलमेवि केन्र ,ईलेक्िोननक उपकरणहरू र सेन्सर ििान, अनगुमन तथा ममवत  

3. रािार सञ्चालन, वटनभ स्टुनियो सञ्चालन 

4. िल-तथा मौसम सभवर, वेबसाईट, िाटावेस व्यवस्थापन र समन्वय  
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हावापानी ववज्ञान महाशाखा 

1. हावापानी ववज्ञान सम्बन्धी नीनत, ननयम, कायविम कायावन्वयन, अध्ययन, अनसुन्धान, परामशव 
2. हावापानी  ववज्ञान सम्बन्धी प्रारूप सञ्चालन,  

3. तथ्याङ्क व्यवस्थापन र प्रमाजणकरण तथा नबवि ववतरण 

4. िलवाय ुववश्लषेण तथा अध्ययन अनसुन्धान 

5. हावापानी केन्रहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन   

6. िलवाय ुसम्बन्धीत ननकाय तथा सरोकारवालाहरूसांग सम्पकव , समन्वय र सहकायव  

हावापानी तथ्याङ्क 

तथा नटेवकव  
शाखा  

1. हावापानी केन्र नेटवकव  तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन  

2. तथ्याङ्क  ववतरण र तथ्याङ्क/प्रकोप प्रमाणीकरण  

3. केन्र सवेक्षण तथा अनगुमन मूल्याङ्कन 

4. समन्वय र सहकायव  

हावापानी 
ववश्लषेण शाखा 

1. हावापानी सम्बन्धी तथ्याङ्क ववश्लषेण, प्रारूप सञ्चालन र आांकलन 

2. दैननक, साप्तावहक, मानसक, ऋतगुत र वावषवक प्रनतवेदन तथा बलेुवटन  

3. ऋतगुत पूवावनमुान, िलवाय ुववश्लषेण तथा िलवाय ुपररवतवन सम्वन्धी अध्ययन अनसुन्धान 

4.  ववषम हावापानीको सूचकहरूको अनगुमन, अध्ययन, अनसुन्धान र ववश्लषेण  

कृवष हावापानी 
शाखा 

1. कृवष हावापानी सम्बन्धी तथ्याङ्क ववश्लषेण, प्रारूप सञ्चालन र आांकलन 

2. कृवष-मौसम सल्लाह सेवा र कृवष हावापानी दैननक, साप्तावहक, मानसक, वावषवक प्रनतवेदन तथा बलेुवटन  

3. कृवष हावापानी सम्बन्धी सूचकहरूको अनगुमन, अध्ययन, अनसुन्धान र ववश्लषेण  

वकनतवपरु 

रेनियोसोण्ि 

केन्र 

1. रेनियोसोण्ि उिान 

2. रेनियोसोण्िबाट प्राप्त तथ्याङ्कको अनगुमन तथा अनभलेखीकरण र सम्प्रषेण 

मौसम पूवावनमुान महाशाखा 

1. मौसम पूवावनमुान सेवा  

2. हवाई उड्डययन मौसमी सेवा र के्षरगत मौसम पूवावनमुान तथा पूववसूचना  

3. सावविननक मौसम सेवा (३६५ ददन २४ घण्टा) सञ्चालन, सूचना आदान-प्रदान र सम्प्रषेण 

4. मौसम अनगुमन र  ववश्लषेण  

5. मौसम पूवावनमुान सम्बन्धी नीनत, ननयम, कायविम कायावन्वयन, अध्ययन, अनसुन्धान, परामशव 
6. मौसम सम्बन्धी रावष्ट्रय तथा अन्तराववष्ट्रय सांघसांस्थासांग समन्वय र सहकायव 
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मौसम पूवावनमुान  

शाखा 
1. मौसम पूवावनमुान प्रारूप सञ्चालन, 

2. देशभरको मौसमी अवस्थाको ननयनमत अनगुमन तथा ववश्लषेण  

3. तीन तीन घण्टामा अवलोकन गररएका मौसमी तथ्याङ्क तथा सूचनाहरू सङ्कलन र सांप्रषेण  

4. दैननक ववहान/साँझ दइुपटक आगामी तीन ददनसम्मको मौसम पूवावनमुान र सम्प्रषेण  

5. पववतारोहण र मखु्य शहरहरूको लानग मौसम पूवावनमुान  

6. दैननक मौसम नमनिया वव्रवफङ्ग  

7. ववषम मौसमी अवस्थामा आकजस्मक बलेुवटन तथा चेतावनी 

हवाई उिियन मौसम 

शाखा 
1.  ICAO मापदण्ि बमोजिम उड्डयन मौसम सूचना तथा पूवावनमुान 

2. आधा-आधा घण्टाको फरकमा उड्डयन मौसमी सूचनाहरू (METAR, SPECI)  

3. टाफ (Terminal Aerodrome Forecast, TAF), SIGMET TREND FORECAST र आवश्यक Briefing  

4.  उिान (takeoff), अवतरण (Landing) र उिान मागव (En-route) मौसम पूवावनमुान   

मौसम मोिेनलङ्ग शाखा 1. मौसम प्रारूपहरूको ननयनमत सञ्चालन गने  

2. मौसम प्रारूपबाट प्राप्त पूवावनमुानहरूको ववश्लषेण  

3. प्रारूप क्यानलवे्रशन (Calibration) तथा  पू भ्यानलिेशन (Validation)  

4.  नेपालका लानग उपयकु्त प्रारूपहरूको पवहचान, ववश्लषेण तथा नसफाररस  

उपकरण क्यानलवे्रसन 

तथा ब्यवस्थापन  
शाखा 

1. म्यानअुल तथा स्वचानलत मौसम केन्रहरूको उपकरणहरूको व्यवस्थापन 

2. क्यानलवे्रसन ल्याव सञ्चालन  

3. स्वचानलत केन्रहरू ववस्तार र अनगुमन  

4. मौसमी रािार, रेनियोसोण्ि केन्र, वायगुणु केन्र,  वववकरण केन्र स्वचानलत केन्र ममवत सम्भार  

काठमािौँ 
एरोनसनजटटक  एकाई 

१. हरेक ददन तीन-तीन घण्टाको मौसम मापन अवलोकन, सम्प्रषेण तथा अनभलेजखकरण 

२. आधा घण्टाको अन्तरालमा मौसमी ररपोटव मेटार (METAR) र आवश्यकता अनसुार SPECI सम्प्रषेण  

प्रशासन शाखा 1. कमवचारी प्रशासन  

2. आन्तररक प्रशासन  

3. जिन्सी व्यवस्थापन  

4. दताव चलानी तथा अनभलेख व्यवस्थापन 

आनथवक प्रशासन शाखा 1. ववननयोिन, धरौटी, रािश्वको लेखा 
2. ववभागको वावषवक विेट तथा कायविम तिुवमा तथा स्वीकृत बिेट ननकासा  

3. लेखापरीक्षण, पेस्की र बेरुिकुो लगत, सम्परीक्षण फछवयौट  

4. प्रचनलत आनथवक कानूनिारा ननददवि कायव  
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योिना तथा खररद 

एकाई 

1. नीनत, योिना तथा कायविम तिुवमा  
2. नेपाल सरकारबाट प्राप्त ववशषे ननदेशनहरू कायावन्वयन गनव योिना तिुवमा  
3. सञ्चानलत वावषवक तथा आवनधक योिनाहरूको कायावन्वयन, अनगुमन र प्रगनत वववरण  

4. सावविननक खररद सम्बन्धी कायव 

िल तथा मौसम ववज्ञान कायावलय (कोहलपरु, भैरहवा, पोखरा र धरान) 

कायावलय प्रमखु 1. कायावलय अन्तगवतका िल तथा मौसम मापन केन्रहरूको सञ्चालन तथा व्यस्थापन 

2. िल तथा मौसमी तथ्याङ्क सङ्कलन चेकिाँच, प्रवववि, दैननक ररपोवटवगको लानग सम्प्रषेण  

3. पूवावनमुान र पूववसूचना प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सम्प्रषेण  

4. कायवक्षेरनभर पने नदी तथा तालहरूको िलगणु तथा नथग्रनेी सम्बन्धी सवेक्षण 

5. मातहतका वफल्ि कायावलय र केन्रहरूको ननयनमत अनगुमन ननरीक्षण  

6. तथ्याङ्क  ववतरण, तथ्याङ्क प्रमाणीकरण सेवा  
7. प्रदेश र स्थानीय तहसांग समन्वय र सहकायव 

िलववज्ञान  

शाखा 
1. िल, िलगणु र नथग्रनी मापन केन्रहरूको ननयनमत अनगुमन र ममवत सम्भार गने । 

2. ननयनमत रूपमा उच्च, मध्यम र न्यून िलप्रवाह मापन 

3. िलसतह र िलप्रवाह मापन तथ्याङ्कको गणुस्तर व्यवस्थापन, रेवटग कभव अद्यावनधक  

4. िलगणु तथा नथग्रनेी नमूना सङ्कलन  

5. बेनसन, स्थानीय र प्रादेजशक स्तरमा अध्ययन अनसुन्धान  

6. िलिन्य ववपद सम्बन्धी पूववसूचना तथा िानकारीहरू स्थानीयतह र प्रदेशमा सम्प्रषेण  

मौसम ववज्ञान 

शाखा 
1. कायावलय अन्तगवतको मौसम अवलोकन केन्रहरूको ननयनमत सञ्चालन र व्यवस्थापन  

2. म्यानअुल तथा अटोमेवटक मौसम मापन केन्रबाट प्राप्त तथ्याङ्क चेकिाँच र प्रवववि  

3. मौसम तथ्याङ्कको गणुस्तर, शिुता र परीक्षण तथा नेटवकव को ननयनमत अनगुमन  

4. मौसमी रािार केन्र सञ्चालन, व्यवस्थापन र ममवत-सम्भार  

हवाइ मौसम 
केन्र, गौतमबिु 
अन्तराववष्ट्रय 
ववमानस्थल 
भैरहवा 

1. ICAO को मापदण्ि बमोजिम उड्डयन मौसम सूचना तथा पूवावनमुान 

2. आधा/आधा घण्टाको उड्डयन मौसमी सूचनाहरू (METAR, SPECI)  

3. टाफ(Terminal Aerodrome Forecast)/SIGMET/ TREND FORECAST र आवश्यक Briefing  

4. उिान (Ttake-off), अवतरण (Landing) र उिान मागव (En-route) को मौसम पूवावनमुान  

5. भैरहवा एयरपोटव एरोनसनप केन्र सञ्चालन तथा  ब्यवस्थापन 

बेनसन वफल्ि 

कायावलय 
(नारायणघाट र 

1. िल, िलगणु र नथग्रनी मापन केन्रहरूको ननयनमत सञ्चालन,  अनगुमन र ममवत सम्भार  

2. ननयनमत रूपमा उच्च, मध्यम र न्यून िलप्रवाह मापन 

3. िलसतह र िलप्रवाह मापन तथ्याङ्कको गणुस्तर व्यवस्थापन, रेवटग कभव अद्यावनधक  
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धनगढी) 4. िलगणु तथा नथग्रनेी नमूना सङ्कलन  

5. बेनसन, स्थानीय र प्रादेजशक स्तरमा अध्ययन अनसुन्धान  

6. तथ्याङ्क  ववतरण, तथ्याङ्क प्रमाणीकरण सेवा  
7. िलिन्य ववपद सम्बन्धी पूववसूचना तथा िानकारीहरू स्थानीय तह र प्रदेशमा सम्प्रषेण  

नसनोजटटक 
वफल्ि केन्र 

1. दैननक प्रत्येक तीन घण्टामा मौसम अवलोकन र तथ्याङ्क सङ्कलन  

2. सङ्कनलत तथ्याङ्कलाई WMO CODE मा रुपान्तरण र सम्प्रषेण  

3. अनतिन्य िलमौसमी घटनाको समयमा मौसम ररपोवटवग,अनभलेखीकरण र सम्प्रषेण  

4. ववशेष मौसमी अवस्थाको सूचना प्रवाह र मनसनु अवनधभर पूववसूचना प्रणालीलाई सूचना ददने 
5. स्वचानलत मौसमी केन्र अनगुमन र उपकरणहरूको ननयनमत चेकिाचँ र सञ्चालन 

एरोनसनोजटटक 

वफल्ि केन्र 

1. दैननक रूपमा प्रत्येक तीन घण्टामा मौसम अवलोकन र तथ्याङ्क सङ्कलन  

2. हवाई उड्डयन सेवाका लानग आधा घण्टाको अन्तरालमा METAR, SPECI, TREND FORECAST  

3. सङ्कनलत तथ्याङ्कलाई WMO CODE मा रुपान्तरण र सम्प्रषेण  

4. अनतिन्य िलमौसमी घटनाको समयमा मौसम ररपोवटवग,अनभलेखीकरण र सम्प्रषेण  

5. ववशेष मौसमी अवस्थाको सूचना प्रवाह र मनसनु अवनधभर पूववसूचना प्रणालीलाई सूचना ददने  
6. स्वचानलत मौसमी केन्र अनगुमन र उपकरणहरूको ननयनमत चेकिाचँ र सञ्चालन 

 

4 ववभागबाट प्रदान गररन ेसेवा 
४.१. मौसम पूवावनमुानः  तीन ददनसम्मको मौसम पूवावनमुान ववहान ६ र साझँ ६ बिे गरी ददनको दईु 
पटक ननयनमतरूपमा सावविननक गने गररन्छ। यो मौसम पूवावनमुान बलेुवटनको रूपमा ननयनमत सावविननक 
गररन्छ।यसका साथै प्रमूख १२ वटा शहरहरूको मौसम पूवावनमुान ददनको दईु पटक र पववतारोहणका लानग 
३०००, ५५००, ७००० र ८००० नमटर मानथ उचाईको पवुव, मध्य र पजिम वहमाली के्षरको मौसम 
पूवावनमुान ददनको एकपटक ननयनमत रूपमा प्रदान गररन्छ। पूवावनमुानको रेनियो नेपाल लगायतका सञ्चार 
माध्यमहरूबाट समेत प्रसारण गने व्यवस्था रहेको छ।  

वषाव, तापिम र वायकुो ८४ घण्टा अवनधको नक्साङ्कन सवहतको गजणतीय मौसम पूवावनमुान समेत 
वेवसाईटमा हरेक ददन सावविननक गररने व्यवस्था रहेकोछ। यो पूवावनमुान ननःशलु्करूपमा उपलब्ध 
गराईन्छ।मौसम पूवावनमुानको हरेक ददन ववहान र साँझ ७ बिे नोवटस बोिव नां १६१८-०७०७-३३३३ 
माफव त श्रव्य (अनियो) रेकिव समेत उपलब्ध गराईन्छ । 

 

मौसम पूवावनमुानको आधारमा सम्भाववत पररजस्थनत ववश्लषेण गरेर भारी वषाव सवहतका अनतिन्य मौसमी 
अवस्थालाई मध्यनिर गरी ववशेष बलेुवटनहरू िारी गररन्छ र ननयनमत रूपमा अनतिन्य मौसमी घटनाको 
अवनधभर समय-समयमा अद्यावनधक गरी सावविननक गने गररन्छ।  
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सप्तावहक कृवष-मौसम पूवावनमुान: यो पूवावनमुानमा भौनगनलक र प्रादेजशक ववभािन अनरुूपको पूवावनमुान वववरण 
उपलब्ध गराईन्छ। यो पूवावनमुानको आधारमा नेपाल कृवष अनसुन्धान पररषद्सांगको सहकायवमा कृवष सल्लाह 
मौसम बलेुवटन तयार गरी सावविननक गररन्छ।  

 
४.२. बाढी पूवावनमुान र पूववसूचना   

मनसनुको समयमा प्रमखु नदीहरूको तीन ददनसम्मको बाढी पूवावनमुान बलेुवटन हरेक ददन िारी गररन्छ। 
भारी वषाव र बाढी  सम्बन्धी पूववसूचना र चेतावनी आवश्यक सतकव ताका लानग मोबाईल सन्देश माफव त 
सम्बजन्धत क्षरे र नदी तटीय क्षेरका बानसन्दालाई वषावको पररमाण र नदी िलसतहको खतरा र चेतावनी तह 
पार गरेपनछ पठाउन े व्यवस्था छ। बाढी तथा भारी वषाव सम्बन्धी सूचना र पवुव सूचनाको लानग मनसून 
अवधी र भारी वषावको समयमा २४ घण्टा ननशलु्क रूपमा टोलवि सेवा (११५५) सञ्चालन गने 
गररएकोछ।अनतिन्य मौसम र िलिन्य प्रकोपको समयमा ववशषे बलेुवटनहरू िारी गररन्छ।  

 

४.३. िल तथा मौसमी तथ्याङ्कः िल तथा मौसम सम्बन्धी तथ्याङ्कहरू ववभाग र अन्तगवतका कायावलयहरूबाट 
प्राप्त गनव सवकन्छ। ७ ददन अवनधसम्मको िल तथा मौसमी तथ्याङ्कहरू ननशलु्क र सो भन्दा बढी अवनधको 
तथ्याङ्कमा तोवकएको दस्तरु लाग्ने व्यवस्था छ। िल र मौसम सम्बन्धी तथ्याङ्कका लानग िमशः िल तथ्याङ्क 
तथा नेटवकव  शाखा (सम्पकव ः ०१४२५८२२४, ईमेलः datasection2018@gmail.com) र हावापानी 
तथ्याङ्क तथा नेटवकव  शाखा (सम्पकव ः  ०१४२५४४०८,  ईमेलः metdatadhm@gmail.com) मा 
सम्पकव  गनुवपनेछ।   

  

४.४. िलवाय ुसम्बन्धी सूचनाः  दैननक, सप्तावहक र ऋतगुत िलवाय ुतथा कृवष हावापानी सम्बन्धी सूचना र 
प्रनतवेदन ननशलु्क रूपमा ववभागको वेवसाईट http://dhm.gov.np/climate/ बाट प्राप्त गनव सवकनेछ।ववस्ततृ 
िानकारीको लानग ववभागको कृवष हावापानन र हावापानी ववष्लेषण शाखामा समपकव  गनव सवकनेछ।  

 

४.५. हवाई उड्डयन मौसम सेवा: यो सेवा ववभागले अन्तराववष्ट्रय तथा आन्तररक हवाई उिान प्रयोिनका लानग 
ननयनमत प्रदान गने गदवछ। यो सेवा ववभागको कायावलय स्थापना भएका ववमानस्थलमा दैननकरूपमा ननयनमत 
प्रदान गररन्छ।अन्तराववष्ट्रय ववमानस्थलमा आधा-आधा घण्टा र आन्तररक ववमानस्थलमा एक-एक घण्टाको 
फरकमा सेवाहरू प्रदान गररन्छ भन ेमौसमको नबनग्रदो र सधुाररदो अवस्था ववश्लषेण गरी आवश्यकता अनसुार 
ववशेष सूचनाहरू प्रदान गने गररन्छ।  

5 सेवा प्राप्त गनव लाग्न ेदस्तरु र अवनध 
सेवा प्राप्त गनव लाग्ने दस्तरु प्रचनलत कानून अनसुार हनुे र सूचनाको प्रकृनत हेरी १५ ददनसम्मको अवनध 
लाग्न सक्नेछ।  

mailto:datasection2018@gmail.com
mailto:metdatadhm@gmail.com
http://dhm.gov.np/climate/
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िल तथा मौसम सम्बन्धी तथ्याङ्क प्रमाणीकरण गनव ननवेदन सवहत रु. ५०० शलु्क दाजखला गरी प्राप्त गनव 
सवकन्छ भने अन्य तथ्याङ्क तोवकएको दस्तरु नतरेर प्राप्त गनव सवकनछे।तथ्याङ्क सम्बन्धी सेवा प्राप्त गनव लाग्न े
दस्तरु सम्बन्धी ववस्ततृ वववरण ववभागको वेवसाईटमा वा ननम्न नलङ्कबाट हेनव सवकनेछ।प्रकोप तथा तथ्याङ्क 
प्रमाणीकरणका लानग २ ददनसम्म समय लाग्न सक्दछ भने िल-मौसमी तथ्याङ्क सधारणतया १ घण्टा देजख १ 
ददनसम्ममा प्राप्त गनव सवकन्छ तर तथ्याङ्कको उपलब्धता हेरी कनतपय अवस्थामा ७ ददनसम्मको समय लाग्न 
सक्नेछ। तथ्याङ्क सम्बन्धी ववस्ततृ वववरण ववभागको वेवसाईटमा वा ननम्न नलङ्कमा हेनव सवकनेछः 

िल तथ्याङ्क दस्तरुः  http://dhm.gov.np/uploads/getdown/291712417Hydrological%20Data%20Rate.pdf  

थप िानकारीका लानग सम्पकव ः ०१४२५८२२४, ईमेलः datasection2018@gmail.com  
मौसमी तथ्याङ्क दस्तरुः  http://dhm.gov.np/uploads/getdown/461MetDataRevPriceList.pdf 

थप िानकारीकारीका लानग सम्पकव ः  ०१४२५४४०८,  ईमेलः metdatadhm@gmail.com 

तथ्याङ्क मागको फारमः http://dhm.gov.np/requestfordata/ र Online माध्यमबाट भकु्तानी तथा तथ्याङ्क प्राप्त 
गने तररकाः http://dhm.gov.np/uploads/getnotice/746534867online%20data.pdf  

तथ्याङ्क बाहेक ववभागले प्रदान गने अन्य सेवाहरू प्रचनलत कानून अनसुार हनु।े  

मौसम पूवावनमुान, बाढी पूवावनमुान र पवुव सूचना लगायत िल तथा मौसम सम्वन्धी अन्य तत्कानलक सूचना 
ननशलु्क रुपमा देहायका माध्यमहरुवाट प्रदान गररन ेव्यवस्था रहेकोछ:  

१) वेबसाईट माफव त सावविननकः मौसम तथा बाढी पूवावनमुान लगायतका अन्य मौसमी दैननक प्रनतवेदन र 
तत्कानलक सूचनाहरू तयार गरी ववभागको वेवसाईट माफव त सावविननक गदवछ। लगभग ३०० वटा 
िल-मौसमी केन्रहरूको तत्कानलक वषाव र नदी िलसतहको सूचना स्वचानलत रूपमा वेबसाईटमा 
ननयनमत सावविननक गररन्छ भने १०/१० नमनेटको अन्तरमा अद्यावनधक गने गररएकोछ। 

 

मौसम सम्बन्धी िानकारीका लानग सम्पकव ः िल तथा मौसम ववज्ञान ववभागको मौसम पूवावनमुान 
महाशाखा,  नरभवुन अन्तराववष्ट्रय ववमानस्थल (TIA), गौचर, काठमािौँ, फोनः ०१-४४८६८६९,        

०१-४११३१९१, नोवटस बोिवः १६१८-०७०७-३३३३, वेवसाईट: www.mfd.gov.np  
Facebook:www.facebook.com/dhmweather, Twitter: www.twitter.com/dhm_weather 

 

बाढी सम्बन्धी िानकारीका लानग सम्पकव ः बाढी पूवावनमुान महाशाखा, िल तथा मौसम ववज्ञान ववभाग, 
बबरमहल, काठमािौं, टोल वि नम्वरः ११५५, फोनः ०१४२५८२७१, वेवसाईट:  
www.hydrology.gov.np     

Twitter:  Nepal Flood Alert (नेपाल बाढी सूचना) https://twitter.com/DHM_FloodEWS  

Facebook: Nepal Flood Alert (नेपाल बाढी सूचना) https://www.facebook.com/FlowForecasting 

  

http://dhm.gov.np/uploads/getdown/291712417Hydrological%20Data%20Rate.pdf
mailto:datasection2018@gmail.com
http://dhm.gov.np/uploads/getdown/461MetDataRevPriceList.pdf
mailto:metdatadhm@gmail.com
http://dhm.gov.np/requestfordata/
http://dhm.gov.np/uploads/getnotice/746534867online%20data.pdf
http://www.mfd.gov.np/
http://www.facebook.com/dhmweather
http://www.twitter.com/dhm_weather
http://www.hydrology.gov.np/
https://twitter.com/DHM_FloodEWS
https://www.facebook.com/FlowForecasting
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२) ईमेलमाफव त सम्प्रषेणः ववभागले तयार गरेको पूववसूचना र सम्बजन्धत अन्य सूचनाहरू दैननकरूपमा र 
आवश्यकता अनसुार सम्बजन्धत सरोकारवालाको ईमेल माफव त सम्प्रषेण गररन्छ।उक्त सूचनाहरू 
ववभागमा उपलब्ध स्थानीय तह र रावष्ट्रयस्तरका समाचारका माध्यमहरू एवां स्थानीय सञ्चार 
माध्यमहरूको ईमेलमा समेत सम्प्रषेण गररन्छ। यसका साथै गहृ मन्रालय, रावष्ट्रय आपतकानलन 
केन्र, रावष्ट्रय ववपद् िोजखम न्यूननकरण तथा व्यवस्थापन प्रानधकरण लगायत कृवष, स्वास्थ्य, पयवटन, 
यातायात, नागररक उड्डययन सांग सम्बजन्धत सरकारी, गैरसरकारी, ननिी के्षरका सांघसांगठन र 
व्यजक्तको ईमल माफव त पठाउने गररन्छ।   

 

३) २४ घण्टे टनलफोन तथा टोलवि सेवा सञ्चालनः िल तथा मौसम सम्बन्धी सूचना प्रदान गनवका लानग 
फोनः ०१-४४८६८६९, ०१-४११३१९१ को टेनलफोन सेवा २४ घण्टा, ३६५ ददन सञ्चालन हनु े
व्यवस्था छ। मौसम पूवावनमुान हरेक ददन ववहान र साँझ ७ बिे नोवटस बोिव नां १६१८-०७०७-
३३३३ माफव त श्रव्य (अनियो) रेकिव समेत उपलब्ध गराउन े गररएकोछ।बाढी तथा भारी वषाव 
सम्बन्धी सूचना र पवुव सूचनाको लानग मनसून अवधी र भारी वषावको समयमा २४ घण्टा ननशलु्क 
रूपमा ११५५ नम्वरको टोलवि सेवा सञ्चालन गने गररएको। यसका साथै अन्य टेनलफोन र ईमेल 
माफव त समेत सूचना माग भए वमोजिम तरुन्त उपलब्ध गराईने व्यवस्था रहेकोछ। 

४) भारी वषाव र बाढी  सम्बन्धी पवुवसूचना र चेतावनी मोवाईल सन्देश माफव त सम्न्वनधत के्षर र नदी 
तटीय क्षेरका बानसन्दालाई वषावको पररमाण र नदी िलसतहको खतरा र चेतावनी तह पार गरेपनछ 
पठाउने गररन्छ।  

५) समाजिक सञ्जाल जववटर, फेसवकुको माध्यमबाट समय-समयमा तत्कानलन मौसम र बाढीको 
अवस्थावारे सूचना सावविननक गररन्छ।सववसधारणका जिज्ञासाहरू टेनलफोनबाट २४ घण्टा सांवोधन 
गने व्यवस्था छ। 

६) सञ्चारका माध्यमहरू (रेनियो, टेनलनभिन र परपनरका) माफव त िल तथा मौसमी सूचनाहरू सम्प्रषेण 
गररन्छ।  

७) दैननक तापिम र वषाव सम्वन्धी मौसम ववश्लषेण प्रनतवेदन सावविननक गरी र सरोकारवालाहरूलाई 
समेत ववद्यतुीय माध्यमबाट उपलब्ध गराईन्छ।  

८) ववभाग अन्तगवतका कायावलय रहेका ववमानस्थलवाट हवाई उिानका लानग आवश्यक उड्डययन मौसम 
सेवाहरु।  
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ववभागको नागररक विापर 

ि. 
सां. सेवा सवुवधाको वववरण आवश्यक पने 

कागिात 
लाग्न े

समयावनध  लाग्न ेशलु्क जिम्मेवार शाखा गनुासो सनु्न े
अनधकारी 

१ दताव/चलानी तथा सोधपछु मौजखक तरुुन्त ननःशलु्क 
प्रशासन शाखा, 
कोठा नां. १०१ 

प्रमखु, प्रशासन 
शाखा,  

कोठा नां. ५०२ 

२ खररद सम्बन्धी सेवा 
ररतपूववक 
कागिात 

सवहतको ननवेदन 

तोवकएको 
हकमा 

ननयमानसुार,अ
न्यथा २ ददन 

तोवकए 
बमोजिम 

खररद एकाई, 
कोठा नां. ३०१ 

गनुासो सनु्ने 
अनधकारी,  

कोठा नां. ८०५ 

३ आनथवक प्रशासन सम्बन्धी सेवा 
ररतपूववक 
कागिात 

सवहतको ननवेदन 

तोवकएको 
हकमा 

ननयमानसुार, 
अन्यथा ३ ददन 

ननःशलु्क 
आनथवक प्रशासन शाखा,  

कोठा नां. ६०४ 

 

गनुासो सनु्ने 
अनधकारी,  

कोठा नां. ८०५ 

४ िल ववज्ञान तथ्याङ्क (िल प्रवाह, 
िल सतह, नथग्रनेी, िलगणु) 

ननवेदन, तथ्याङ्क 
माग फाराम, 

(रािस्व छुटको 
हकमा नसफाररश) 

१ ददन तोवकए 
बमोजिम 

िल तथ्याङ्क तथा नेटवकव  
शाखा, कोठा नां. २०९ 

प्रमखु, िल 
ववज्ञान 

महाशाखा, 
कोठा नां. ५०५  

५ िल ववज्ञान तथ्याङ्क प्रमाजणकरण ननवेदन २ ददन रु ५००।- 
िल तथ्याङ्क तथा नेटवकव  
शाखा, कोठा नां. २०९ 

प्रमखु, िल 
ववज्ञान 

महाशाखा, 
कोठा नां. ५०५ 

६ ताल, तलैया, नसमसार सम्बन्धी 
सूचना 

मौजखक /  
ननवेदन 

१ ददन ननःशलु्क 
नथग्रनेी तथा िलाशय 
शाखा, कोठा नां. १०३ 

प्रमखु, िल 
ववज्ञान 

महाशाखा, 
कोठा नां. ५०५ 

७ 
वहम, वहमताल, वहमिल, वहम 
नदी सम्बन्धी सूचना 

मौजखक /  
ननवेदन 

१ ददन ननःशलु्क 
वहम सभेक्षण तथा 

वहमताल शाखा, कोठा नां. 
१०४ 

प्रमखु, िल 
ववज्ञान 

महाशाखा, 
कोठा नां. ५०५ 

८ बाढी तथा दैननक िलप्रवाह 
पूवावनमुान सूचना 

मौजखक /  
ननवेदन 

१ घण्टा ननःशलु्क 
बाढी पूवावनमुान शाखा, 

कोठा नां. २०६ 

प्रमखु, बाढी 
पूवावनमुान 
महाशाखा, 
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कोठा नां. ७०५ 

९ 

हावापानी तथ्याङ्क (तापिम, 
वषाव, आरता, वायकुो ददशा र 
गनत, माटोको तापिम, सौयव 
अवनध आदद) 

ननवेदन, तथ्याङ्क 
माग फाराम, 

(रािस्व छुटको 
हकमा नसफाररश) 

बवढमा ७ ददन 
तोवकए 
बमोजिम 

हावापानी तथ्याङ्क तथा 
नेटवकव  शाखा,  
कोठा नां. ४०५ 

प्रमखु, हावापानी 
ववज्ञान 

महाशाखा, 
कोठा नां. ८०५ 

१० मौसमी तथ्याङ्क प्रमाजणकरण ननवेदन बवढमा ७ ददन रु ५००।- 
हावापानी तथ्याङ्क तथा 

नेटवकव  शाखा, कोठा नां. 
४०५ 

प्रमखु, हावापानी 
ववज्ञान 

महाशाखा, 
कोठा नां. ८०५ 

११ 

प्रकाजशत मानसक, ऋतगुत तथा 
वावषवक हावापानी प्रनतवेदन, 
िलवाय ुसम्बन्धी िानकारी, 
हावापानी अनगुमन प्रनतवेदन 
आदद 

ननवेदन / 
मौजखक 

बवढमा ३ ददन ननःशलु्क 
हावापानी ववश्लषेण शाखा, 

कोठा नां. ३०४ 

प्रमखु, हावापानी 
ववज्ञान 

महाशाखा, 
कोठा नां. ८०५ 

१२ साप्तावहक कृवष मौसमी प्रनतवेदन ननवेदन बवढमा ३ ददन ननःशलु्क 
कृवष हावापानी शाखा, 

कोठा नां. ३०९ 

प्रमखु, हावापानी 
ववज्ञान 

महाशाखा, 
कोठा नां. ८०५ 

१३ 
मौसमी उपकरण सम्बन्धी 
िानकारी 

ननवेदन / 
मौजखक 

बवढमा ३ ददन ननःशलु्क 
उपकरण क्यानलबे्रसन तथा 

व्यवस्थापन शाखा, 
कोठा नां. ३१० 

प्रमखु, मौसम 
पूवावनमुान  
महाशाखा, 

कोठा नां. ६०५ 

१४ मौसमी अवस्थाको अनगुमन, 
पूवावनमुान तथा पूववसूचना  

मौजखक / 
ननवेदन १ - ६ घण्टा ननःशलु्क 

मौसम पूवावनमुान शाखा, 
नरभवुन अन्तराववष्ट्रय 
ववमानस्थल, गौचर 

प्रमखु, मौसम 
पूवावनमुान 
महाशाखा, 

कोठा नां. ६०५ 

१५ 
हवाई मौसमी अवस्थाको 
अनगुमन, पूवावनमुान तथा 
पूववसूचना 

मौजखक / 
ननवेदन 

१ – ६ घण्टा ननःशलु्क 

हवाई उड्डयन मौसम 
शाखा, 

नरभवुन अन्तराववष्ट्रय 
ववमानस्थल, गौचर 

प्रमखु, मौसम 
पूवावनमुान 
महाशाखा, 

कोठा नां. ६०५ 

१६ 
मौसम केन्र अवलोकन तथा 
पूवावनमुान नबनध सम्बन्धी 
िानकारी 

ननवेदन बवढमा ७ ददन ननःशलु्क 
काठमािौँ एरोनसनोजटटक 

एकाई, नरभवुन अन्तराववष्ट्रय 
ववमानस्थल, गौचर 

प्रमखु, मौसम 
पूवावनमुान 
महाशाखा, 

कोठा नां. ६०५ 
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6 सेवा प्रदान गने महाशाखा, शाखा, कायावलय र जिम्मेवार अनधकारी  
नस.न. ववभाग/महाशाखा/शाखा जिम्मेवार अनधकारी सम्पकव    

१ िल तथा मौसम ववज्ञान 
ववभाग 

महाननदेशक, श्री कमल राम िोशी  ०१4219047 

कोठा नां ९०२ 

१.१ प्रशासन शाखा  उपसजचव, श्री समुा शे्रष्ठ ०१४२५८२२४ (Ext. २९) 

कोठा नां. ५०१ 

१.२ आनथवक प्रशासन शाखा  उपसजचव, श्री रववलाल शमाव  ०१४२५८२२४ (Ext. १६) 

कोठा नां. ६०४ 

२ हावापानी ववज्ञान महाशाखा उपमहाननदेशक,   ०१4258270 

कोठा नां ८०५ 

२.१  हावापानी तथ्याङ्क तथा 
नेटवकव  शाखा  

नसननयर निनभिनल मेटेररयोलोजिि, समुन कुमार 
रेग्मी 

०१४२५८२२४ (Ext. 

१०८) कोठा नां. ४०५  

२.२  हावापानी ववश्लषेण शाखा  नसननयर निनभिनल मेटेररयोलोजिि, िा. ईजन्दरा 
किेल 

०१४२५८२२४ (Ext. 
१२७) कोठा नां. ३०४ 

२.३  कृवष हावापानी शाखा  नसननयर निनभिनल मेटेररयोलोजिि, नबभतुी 
पोखरेल 

०१४२५८२२४ (Ext. 

१३७) कोठा नां. ३०९ 

३ बाढी पूवावनमुान महशाखा उपमहाननदेशक,  ०१42५८२४५ 

कोठा नां ७०५ 

३.१  बाढी पूवावनमुान शाखा  नसननयर निनभिनल हाईड्रोलोजिि, श्री वविम 
शे्रष्ठ िवुा 

०१४२५८२२४ (Ext. 

१२९) कोठा नां २०७ 

३.२ िलववज्ञान मोिनलग शाखा  नसननयर निनभिनल हाईड्रोलोजिि, श्री राम प्रसाद 
अवस्थी 

०१४२५८२२४ (Ext. २४) 

कोठा नां ७०४ 

३.३ िलस्रोत अनसुन्धान तथा 
परामशव शाखा  

नसननयर निनभिनल हाईड्रोलोजिि, श्री रीता 
खड्का  

०१४२५८२२४ (Ext. २५) 

कोठा नां ७०१ 
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३.४ ररमोट सेजन्सग तथा भ-ु
सूचना शाखा  

नसननयर निनभिनल हाईड्रोलोजिि, श्री रीता 
खड्का 

०१४२५८२२४ (Ext. २५) 

कोठा नां ७०१ 

३.५ टेनलमेवि तथा सूचना 
प्रववनध शाखा 

नसननयर निनभिनल ईजन्िननयर, श्री गौरव नगरी ०१४२५८२२४(Ext.१२६)  

कोठा नां २०१ 

४ मौसम पूवावनमुान महाशाखा उपमहाननदेशक, िा. अचवना शे्रष्ठ ०१4215396, कोठा नां 
६०५ 

४.१  मौसम पूवावनमुान शाखा  नसननयर निनभिनल मेटेररयोलोजिि,  

श्री रािधुर प्रधानाङ्ग 

श्री शान्ती कां िेल  

 

०१४११३१९१ 

नरभवुन अन्तराववष्ट्रय 
ववमानस्थल 

 
४.२ हवाई उड्डयन मौसम शाखा नसननयर निनभिनल मेटेररयोलोजिि, 

श्री ननरािन सापकोटा  

श्री प्रनतभा मानान्धर 

श्री बरुण पौिेल 
४.३ मौसम मोिनलग शाखा नसननयर निनभिनल मेटेररयोलोजिि,  

४.४ उपकरण तथा क्यानलबे्रसन 
व्यवस्थापन शाखा  

नसननयर निनभिनल मेटेररयोलोजिि, जशव प्रसाद 
नेपाल  

०१४२५८२२४ (Ext. 
१३१ ) कोठा नां ३१० 

५ िल ववज्ञान महाशाखा उपमहाननदेशक, िा. रािन भट्टराई ०१42५८१९७ 

५.१ िल तथ्याङ्क तथा नेटवकव  
शाखा  

नसननयर निनभिनल हाईड्रोलोजिि, श्री ददनकर 
कायस्थ 

०१४२५८२२४ (Ext. 
१३६)  कोठा नां १०२ 

५.२ वहम सवेक्षण तथा वहमताल 
शाखा  

नसननयर निनभिनल हाईड्रोलोजिि, श्री सवुाष 
तलुाधर  

०१४२५८२२४ (Ext. 
१२४ ) कोठा नां २०३ 

५.३ नथग्रनेी तथा िलाशय शाखा नसननयर निनभिनल हाईड्रोलोजिि, श्री राम प्रसाद 
अवस्थी  

०१४२५८२२४ (Ext. २४) 

कोठा नां ७०४ 

५.४ िलगणु तथा वववकरण 
शाखा 

नसननयर निनभिनल केनमि, श्री अिुवन न्यौपान े ०१४२५८२२४ (Ext. ) 

कोठा नां १०४ 
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मातहतका कायवलयहरू 

नस. न. कायावलय  कायावलय प्रमूख/जिम्मेवार अनधकारी सम्पकव    

१. िल तथा मौसम ववज्ञान 
कायावलय, धरान  

नसनयर निनभिनल हाईड्रोलोजिि, सनुनल पोखरेल  ०२५५२०२७२ 

१.१  एरोनसनजटटक वफल्ि केन्र, 
ववराटनगर एअरपोटव 

मौसम ववज्ञान सहायक,श्री ववकास देउिा ०२१४६१२७६ 

१.२ एरोनसनजटटक वफल्ि केन्र, 
नसमरा एअरपोटव 

मौसम ववज्ञान सहायक,श्री केशव खरेल               ०५३५२००८१ 

१.३ एरोनसनजटटक वफल्ि केन्र, 
िनकपरु एअरपोटव 

मौसम ववज्ञान सहायक, श्री राजिव कुमार झा ०४१४२५२३७ 

१.४ एरोनसनजटटक वफल्ि केन्र, 
भरपरु एअरपोटव 

मौसम ववज्ञान सहायक, श्री समुन भट्टराई ०२५५२०२७२ 

१.५ एरोनसनजटटक वफल्ि केन्र, 
लकु्ला एअरपोटव 

मौसम ववज्ञान सहायक, श्री शैलश अनधकारी ०३८५५०२६८ 

१.६ एरोनसनजटटक वफल्ि केन्र, 
तजुम्लगटार एअरपोटव 

मौसम ववज्ञान सहायक, ०२५५२०२७२ 

१.७ नसनजटटक वफल्ि केन्र, 
ताटलेिगु 

मौसम ववज्ञान सहायक, िेनभि ढकाल ०२४४६०५२१ 

१.८ नसनजटटक वफल्ि केन्र, 
धनकुटा 

मौसम ववज्ञान सहायक, श्री राकेश शे्रष्ठ ०२६५२२२३४ 

१.९ नसनजटटक वफल्ि केन्र, 
ओखलढुङ्गा 

मौसम ववज्ञान सहायक, श्री अनभयान पौिेल ०३७५२०३२७ 

२ िल तथा मौसम ववज्ञान 
कायावलय, पोखरा 

नसननयर निनभिनल मेटेररयोलोजिि श्री नमन 
कुमार अयावल  

०61465299 

२.१ नारायणी बेनसन कायावलय, 
नारायणघाट, जचतवन 

हाईड्रोलोजिि ईजन्िननयर, राम ववकेश राय ०५६५२६४०९ 
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२.२ एरोनसनजटटक वफल्ि केन्र, 
पोखरा एअरपोटव 

मौसम ववज्ञान सहायक, श्री जचरा कुमारी ढकाल ०६१४६५४६० 

२.३ एरोनसनजटटक वफल्ि केन्र, 
िोमसोम एअरपोटव 

मौसम ववज्ञान सहायक, श्री सरोि अनधकारी ०61465299 

३. िल तथा मौसम ववज्ञान 
कायावलय, भैरहवा 

नसननयर निनभिनल मेटेररयोलोजिि, श्री सिुन 
सवेुदी 

०७१५०६१६४ 

३.१  हवाइ मौसम केन्र, 
गौतमबिु अन्तराववष्ट्रय 
ववमानस्थल भैरहवा 

नसननयर निनभिनल मेटेररयोलोजिि, श्री सवुाष 
ररमाल 

o71507262 

३.२ एरोनसनजटटक वफल्ि केन्र, 
नेपालगञ्ज एअरपोटव 

मौसम ववज्ञान सहायक, श्री पल बहादरु नब.के o81565288 

३.३ नसनजटटक वफल्ि केन्र, दाग मौसम ववज्ञान सहायक, श्री शे्रया ररिाल o82560034 

४. िल तथा मौसम ववज्ञान 
कायावलय, कोहलपरु  

नसननयर निनभिनल हाईड्रोलोजिि, श्री नबनोद 
परािलुी 

०८१५४२१०७ 

४.१ महाकाली बेनसन कायावलय, 
अत्तररया, कैलाली  

हाईड्रोलोजिि ईजन्िननयर, श्री गोनबन्द झा 091550622 

४.२ एरो नसनजटटक वफल्ि केन्र, 

सखेुत एअरपोटव 
मौसम ववज्ञान सहायक,श्री वहमाल नसवाकोटी 083520210 

४.३ एरो नसनजटटक वफल्ि केन्र, 

ताल्चा एअरपोटव 
मौसम ववज्ञान सहायक, श्री गोनबन्द कुमार झा 081540101 

४.४ एरो नसनजटटक वफल्ि केन्र, 

नसनमकोट एअरपोटव 
मौसम ववज्ञान सहायक, नबनोद ढकाल  08७६८०३३४ 

४.५ नसनजटटक वफल्ि केन्र, 

िमु्ला 
मौसम ववज्ञान सहायक, नमना नसवाकोटी  087520187 

४.६ नसनजटटक वफल्ि कायावलय, 

ददपायल 
मौसम ववज्ञान सहायक, श्री सन्तोष भट्टराई 094412020 
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४.७ नसनजटटक वफल्ि कायावलय, 

ििेल्धरुा 
मौसम ववज्ञान सहायक, श्री श्याम बहादरु सनुार 096420221 

7 प्रमखु, प्रवक्ता तथा सूचना अनधकारीको वववरण 
ि.सां. पदानधकारी नाम 

१ महाननदेशक कमल राम िोशी 
२ गनुासो सनेु्न अनधकारी कमल राम िोशी, महाननदेशक 

सम्पकव ः०१4219047, कोठा नां ९०२  

३ प्रवक्ता समुन कुमार रेग्मी, नसननयर निनभिनल मेटेररयोलोजिि 

सम्पकव ः ९८६३४७७९१५, कोठा नः ४०५ 

४ सूचना अनधकारी राम प्रसाद अवस्थी, नसननयर निनभिनल हाईड्रोलोजिि 

सम्पकव ः ९८६३४७७९१६, कोठा नः ७०४ 
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8 सम्पादन भएका मखु्य-मखु्य कामको वववरण  (२०७८, माघ-चैर) 
ि.सां. प्रमखु कायवहरू वववरण  

१ मौसम पूवावनमुान बलेुवटन आगामी तीन ददनको मौसम पूवावनमुान 

दैननक २ वटा बलेुवटन िम्मा १७८ वटा 

२ सववसधारण, सञ्चार माध्यम र ववषयगत सोरकारवालाका 
लानग मौसम सूचना सेवा प्रदान 

प्रत्येक ददन २४ घण्टा सञ्चालन हनुे    

३ ववशेष मौसम बलेुवटन २ वटा   

४ पववतारोहणका लानग पूवावनमुान (HIGH ALTITUDE 

FORECASTS) बलेुवटन 
दैननक एक पटक िम्मा ८९ वटा बलेुवटन  

५ मूख्य शहरहरुको दैननक मौसम पूवावनमुान दैननक २ पटक  

 

६ ववश्व मौसम सांगठनको World Weather Information 

Service मा नेपालका १२ वटा शहरहरुको मौसम 
पूवावनमुान प्रदान गने 

दैननक १ पटक 

७ साप्तावहक कृवष मौसम पूवावनमुान बलेुवटन र 

सप्तावहक कृवष-मौसम बलेुवटन   

हप्ताको एक पटक िम्मा १३/१३ वटा 
बलेुवटन 

८ तराईको हसु्स/ुकुवहरो/जशतलहर बलेुवटन (Terai 

Mist/Fog/Cold wave Bulletin) 
दैननक एक पटक ३५ वटा बलेुवटन  

९  दैननक तापिम र वषावको अनगुमन प्रनतवेदन दैननक १ वटा िम्मा ८९ वटा बलेुवटन 

१० सरुजक्षत हवाई उिानका लानग तत्कानलक मौसम सूचनाहरू  

(METAR, SPECI)  प्रदान गने 
आधा-आधा घण्टाको फरकमा २४ सै घण्टा  

११ (क) अन्तरावष्ट्रय उिानका लानग उड्डययन मौसम पूवावनमुान 
(Terminal Aerodrome Forecast, TAF)  

(ख) नबनग्रदो मौसम अवस्थामा आवश्यकता अनसुार ददईने 
मौसम पूवावनमुान (SIGMET)  

दैननक ६/६ घण्टाको फरकमा दैननक ४ वटा 
िम्मा ३५६ पटक अध्यावनधक भएको। 
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(ग) ववमान सेवा प्रदायकलाई Take Off Data (Wind, 

Temperature, Pressure पूवावनमुान)  प्रदान गने 

(घ) ववमानचालक तथा ववमान सेवा प्रदायकलाई  Briefing 
सेवा  र TREND FORECAST प्रदान गने 

आवश्यकता अनसुार ४ घण्टाको अवनधको लानग 
मान्य हनु ेगरी प्रदान गररन।े 

 

दैननक ३ पटक  

 

दैननक २ पटक र माग अनसुार प्रदान हनुे। 

१२ हवाई फोल्िरः- उिान (takeoff), अवतरण (Landing) र 
उिान मागव (En-route) मौसम पूवावनमुान   

नरभवुन अन्तरावष्ट्रय ववमानस्थलवाट दैननक 
उिानहनुे ववमानहरुकालानग उपलब्ध गराईने।    

१३ नसनजटटक मौसम अवलोकन र Global 

Telecommunication  System माफव त सम्प्रषेण  
दैननक ८ पटक  

१४ रेनियोसोण्ि सञ्चालन प्रत्येक ददन नबहान ५:४५ बिे वकनतवपरुबाट 
उिान; ३० वक.मी. मानथसम्मको Vertical Profile 

सङ्कलन  

१५ िल तथा मौसम सम्वन्धी तथ्याङ्क ववतरण र प्रकोप 
प्रमाणीकरण सेवा  

कायावलय समय नभर प्रत्येक ददन  

१६ िल तथ्याङ्क व्यवस्थापन सफ्टवेयर अध्यावनधक कायव 
सम्पन्न   

 

१७ ववनभन्न नदीहरुको िलसतह मापन दैननक ३ पटक  

१८  (क) ववनभन्न नदीहरुका ६६ वटा िल ववज्ञान केन्रहरुमा 
िलप्रवाह मापन कायव सम्पन्न  

(ख) २५ वटा िल ववज्ञान केन्रहरुमा नथग्रनेी र िलगणु 
अवलोकन कायव सम्पन्न  

(ग) लागटाग खोलामा िलप्रवाह मापन उपकरण ििान 
गररएको  

(ग) वहमकेन्रहरुको Data Digitization कायव  

प्रनत केन्र एक पटक  

 

 

 

 

 

 

 

९ वटा केन्रहरु 

१९ गहुँ वालीको लानग कृवष-मौसम नबश्लषेण तथा सूचना 
नमूना ढाँचा ववकास कायव शरुु गररएको।  
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आ.व २०७८/७९ चैरसम्मको खचव प्रगनत वववरण 

  

ि.सां. बिेट उपशीषवक 

वावषवक  

बिेट (रु 
लाखमा) 

चैर सम्मको 
खचव 

खचव 
प्रनतशत 

१. िल तथा मौसम ववज्ञान ववभाग ६८५१.०० १०००.९४ १४.६१ 

२. प्राथानमकता प्राप्त नदद बेजशन बाढी िोजखम 
ब्यवस्थापन आयोिना १२९९.१४ १७.९७ १.३८ 

३. िलवाय ुप्रकोप समतु्थान ननमावण आयोिना १०८३.०० १०१.११ ९.३४ 

४. िल तथा मौसम ववज्ञान कायविम ३२९४.०० १०३७.७३ ३१.५० 

िम्मा १२५२७.१४ २१५७.७६ १७.२२ 
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9 ववभागको वेवसाईट 
यस िल तथा मौसम ववज्ञान ववभागको वेवसाइट www.dhm.gov.np,  बाढी पूवावनमुान तथा सूचनाको लानग 
www.hydrology.gov.np,  र मौसम पूवावनमुानको लानग www.mfd.gov.np रहेको छ।  

10 ववभागमा परेका सूचना माग सम्बन्धी ननवेदनः  
नलजखतरूपमा माग नभएको र ईमेल/फोन माफव त िानकारी माग भएको सूचनाहरू प्रदान गररएको।   

 

प्रस्ततु वववरण ववभागको वेवसाइट www.dhm.gov.np मा हेनव सवकनछे। 

  

 

 

थप िानकारीका लानग सम्पकव  
सूचना अनधकारी 
राम प्रसाद अवस्थी, नसननयर निनभिनल हाईड्रोलोजिि 

सम्पकव - फोन: ०१४२५८२२४ (Ext. २४)  कोठा नां ७०४ , मोवाईल: ९८६३४७७९१६, 
ईमेल: info@dhm.gov.np अथवा ram.awasthi@nepal.gov.np 

 

 

 

 

 

 

 

 

नपेाल सरकार 

ऊिाव, िलस्रोत तथा नसांचाई मन्रालय 

िल तथा मौसम ववज्ञान ववभाग  

बबरमहल, काठमािौं, नपेाल  

फोन नः ०१४२११५३०, ०१४२१९०५२, ०१४२१५३९६, ०१४२५८२२४, ०१४२५८२७६, 
०१४२१५१३१ फ्याक्सः०१४२६४२१९, पो.व.नः ४०६ 

ईमेलः info@dhm.gov.np  वेबसाईटः www.dhm.gov.np 
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