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२०७८ बैशाख-असार
सम्पाददत प्रमुख वियाकलापहरुको वववरण

नेपाल सरकार
उिाव, िलश्रोत तथा नसचाांइ मन्रालय

िल तथा मौसम ववज्ञान ववभाग
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1

पररचय

िलस्रोत, कृवष, नसां चाइ, िलववद्युत,् स्वास््य तथा खानेपानी, यातायात, हवाई उड्डयन, पयवटन, भौनतक पूवावधार
ववकास लगायतका क्षेरको क्षेरगत ववकास र िल तथा मौसमिन्य ववपद िोजखम न्युनीकरणका लानग
आवश्यक त्याांक सां कलन, व्यवस्थापन, पूव व सूचना प्रणालीको ववकास र ववस्तार माफवत सू चना प्रवाह गरी
धनिनको क्षनत न्युनीकरणमा सहयोग पुयावउनु यस ववभागको मुल उद्देश्य रहेको छ। यस ववभागमा ४ वटा
महाशाखाहरु र सो अन्तगवत १८ वटा शाखाहरु रहेका छन। ववभाग मातहत धरान, भैरहवा, पोखरा र
कोहलपूरमा गरी ४ वटा िल तथा मौसम ववज्ञान कायावलयहरु तथा नारायणी बेनसन वफल्ड कायावलय, जचतवन
र महाकाली बेनसन वफल्ड कायावलय, कैलाली रहेका छन।यसै गरी नरभुवन अन्तराविय ववमानस्थलमा
काठमाडौं एयरपोटव एरोनसनजटटक एकाई सवहत भद्रपुर, लुक्ला, तुजम्लङटार, ववराटनगर, नसमरा, िनकपुर,
पोखरा, मुस्ताङ, भैरहवा, नेपालगञ्ज, नसनमकोट, सुखेत, ताल्चा एयरपोटवमा गरी १४ वटा

एरोनसनजटटक वफल्ड

केन्द्रहरु रहेका छन भने ताटलेिङ्ग
ु , ओखलढु ङ्गा, धनकुटा, दाङ, िुम्ला, डडेल्धुरा र ददपायलमा गरी ७ वटा
नसनजटटक वफल्ड केन्द्रहरु रहेका छन।
2

काम, कतवव्य र अनधकार

िल तथा मौसम ववज्ञान ववभागको प्रमुख काम नेपाल नभरको नदी, खोला, तालतलैया, वहमनदी, वहमताल
वहमक्षेर, नथग्रेनी तथा िलगुण, िल, िलवायु र मौसम सम्बन्धी त्याकां सां कलन गने, प्रशोधन गने तथा
उपयोगकतावको माग अनुसार त्याकां उपलब्ध गने रहेको छ। यस वाहेक हवाई उडानको लानग आवश्यक
तत्कानलन मौसम र मौसम पूवावनम
ु ान सम्बन्धी सूचना नेपाल नागररक उड्डयन प्रानधकरणलाई उपलव्ध गराउनु,
तीन ददनको मौसम भववष्यवाणी गनुव , कृवष हावापानी तथा िलवायु सम्बन्धी वुलेवटन िारी गनुव लगायत बाढी
पूवावनम
ु ान तथा पुवस
व च
ु ना िनसमुदायमा सम्प्रेषण गनुव र ववपद व्यवस्थापन सां िाल माफवत् स्थाननय तहसम्म
बाढी पुव व सूचना प्रवाह गनुव ववभागको कायवक्षेर नभर पदवछ। यस बाहेक िल तथा मौसम सां ग सम्बजन्धत कुनै
पनन आनधकारीक सूचना समय सापेक्ष उपलव्ध गराउने, िल तथा मौसमको क्षेरमा राविय नीनत, ननदे जशका
तिुम
व ा गदाव सल्लाह प्रदान गने, िल, िलवायु र मौसमको क्षेरमा काम गने राविय, क्षेनरय तथा अन्तराविय
सां घसां ठनसां ग आवद्घ भई् िल तथा मौसम सम्बन्धी कृयाकलापहरु सञ्चालन गने कायव यस ववभागले गदवछ।
मौसम तथा बाढी पूवावनम
ु ान, पूव व सूचना प्रणालीको ववकास, िल, िलवायु र मौसम, वहमनदी तथा वहमताल
सां ग सम्वजन्धत अध्ययन अनुसन्धान तथा सूचना आदान प्रदान, िल तथा मौसमी राडार, रे नडयोसोन्ड, चट्याङ
नेटवकव, सौयव ववकीरण लगायत िल तथा मौसम ववज्ञान केन्द्रहरुको सञ्चालन एवां व्यवस्थापन सम्वन्धी कायव
र सो सां ग सम्वजन्धत सेवाहरु प्रदान गने कायव यस ववभागले गदै आएकोछ।

3

3

सां गठनात्मक सां रचना

4

4

जिम्मेवार अनधकारी र टे नलफोन नम्बरहरु

नस.न. ववभाग/महाशाखा

जिम्मेवार अनधकारी

टे नलफोन नम्वर

१

नबभाग

महाननदे शक, श्री सरिु कुमार वैद्य

4219047

हावापानी ववज्ञान महाशाखा

उपमहाननदे शक, डा. िगददश्वर कमावचायव

4258270

बाढी पूवावनम
ु ान महशाखा

उपमहाननदे शक, श्री कमल राम िोशी

42५८२४५

मौसम पूवावनम
ु ान महाशाखा

उपमहाननदे शक, डा. अचवना श्रे ष्ठ

4215396

िल ववज्ञान महाशाखा

उपमहाननदे शक, डा. रािन भट्टराई

4219052

5

प्रमुख, प्रवक्ता तथा सूचना अनधकारीको वववरण

ि.सां .

पदानधकारी

नाम

१

महाननदे शक

सरिु कुमार वैद्य

२

गुनासो सुन्ने अनधकारी

डा. िगददश्वर कमावचायव, उपमहाननदे शक

३

प्रवक्ता

सुमन कुमार रे ग्मी, नसननयर नडनभिनल मेटेररयोलोजिि
सम्पकवः ९८६३४७७९१5

४

सूचना अनधकारी

राम प्रसाद अवस्थी, नसननयर नडनभिनल हाईड्रोलोजिि
सम्पकवः ९८६३४७७९१६

6

ववभागवाट प्रदान गररने सेवा, प्राप्त गनव लाग्ने दस्तुर र अवनध
१) िल तथा मौसमी त्याङ्कः िल तथा मौसम सम्बन्धी त्याङ्क प्रमाणीकरण गनव ननवेदन सवहत रु.
५०० शुल्क दाजखला गरी उपलब्ध गनव सवकन्छ भने अन्य त्याङ्क तोवकएको दस्तुर नतरे र प्राप्त गनव
सवकनेछ ।प्रमाणीकरणका लानग २ ददनसम्म समय लाग्न सक्दछ भने िल-मौसमी त्याङ्क
सधारणतया १ घण्टा दे जख १ ददनसम्ममा प्राप्त गनव सवकन्छ तर त्याङ्कको उपलब्धता हेरी कनतपय
अवस्थामा ७ ददनसम्मको समय लाग्न सक्नेछ। िल र मौसम सम्वन्धी त्याङ्कका लानग िमशः
िल त्याङ्क तथा नेटवकव शाखा र हावापानी त्याङ्क तथा नेटवकव शाखामा सम्पकव गनव सवकने छ।
।त्याङ्क सम्वन्धी ववस्तृत वववरण ववभागको वेवसाईटमा वा ननम्न नलङ्कमा हेन व सवकनेछः

िल त्याङ्क दस्तुरः

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

मौसमी त्याङ्क दस्तुरः http://dhm.gov.np/uploads/getdown/461MetDataRevPriceList.pdf
त्याांक मागको फारमः http://dhm.gov.np/requestfordata/ र Online माध्यमबाट भुक्तानी तथा त्याांक प्राप्त
गने तररकाः http://dhm.gov.np/uploads/getnotice/746534867online%20data.pdf
5

ु ान सेवाः मौसम पूवावनम
२) पूवावनम
ु ानका लानग यस ववभागको मौसम पूवावनम
ु ान महाशाखा र बाढी
पूवावनम
ु ानका लानग बाढी पूवावनम
ु ान महाशाखाबाट सूचना ननःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराइन्छ।
•

मौसम सम्बन्धी िानकारीका लानग सम्पकवः मौसम पूवावनम
ु ान महाशाखा, िल तथा मौसम ववज्ञान
ववभाग, नरभुवन अन्तराविय ववमानस्थल (TIA), गौचर, काठमाडौ, फोनः ०१-४४८६८६९, ०१४११३१९१, नोवटस बोडवः १६१८-०७०७-३३३३,
Facebook:www.facebook.com/dhmweather,
Twitter: www.twitter.com/dhm_weather

•

बाढी सम्वन्धी िानकारीका लानग सम्पकवः बाढी पूवावनम
ु ान महाशाखा, िल तथा मौसम ववज्ञान
ववभाग, बबरमहल, काठमाडौं, टोल वि नम्वरः ११५५, Twitter: Nepal Flood Alert (नेपाल बाढी
सूचना) र Facebook: Nepal Flood Alert (नेपाल बाढी सूचना)

३) िलवायु सम्वन्धी सूचनाः दै ननक, सप्तावहक र ऋतुगत िलवायु तथा कृवष हावापानी सम्वन्धी सूचना र
प्रनतवेदन ननशुल्क रुपमा ववभागको वेवसाईट http://dhm.gov.np/climate/ वाट प्राप्त गनव सवकनेछ।
ववभागको नागररक वडापर
ि.

कामको वववरण

आवश्यक कागिातहरू

काम गने

सां .
१

२

जिम्मेवार शाखा

अवनध
दताव/चलानी तथा
सोधपुछ

खररद सम्बजन्ध सेवा

मौजखक

तुरुन्त

ररत पूवक
व को कागिात

२ ददन

सवहतको ननवेदन

प्रशासन शाखा,
कोठा नां. १०१
खररद ईकाई,
कोठा नां. ३०१

लाग्ने दस्तुर

प्रारजम्भक गुनासो सुन्ने

(रु)

अनधकारी

ननःशुल्क

३

आनथवक प्रशासन

ररत पूवक
व को कागिात

हकमा सोही

सम्बजन्ध सेवा

सवहतको ननवेदन

बमोजिम
अन्यथा ३

कोठा नां. ५०२

तोवकए

गुनासो सुन्ने अनधकारी,

बमोजिम

कोठा नां. ८०५

ननयममा
तोवकएको

प्रमुख, प्रशासन शाखा,

गुनासो सुन्ने अनधकारी,
कोठा नां. ८०५

आनथवक प्रशासन
शाखा, कोठा नां.

ननःशुल्क

६०४

ददन
िल ववज्ञान त्याङ्क
५

(िल प्रवाह, िल सतह,
नथग्रेनी, िलगुण)

ननवेदन, त्याङ्क माग
फाराम, ( रािस्व
छु टको हकमा

िल ववज्ञान
१ ददन

त्याङ्क शाखा,
कोठा नां. 20९

तोवकए
बमोजिम

प्रमुख, िल ववज्ञान
महाशाखा, कोठा नां.
७०५

6

नसफाररश)

६

७

िल ववज्ञान त्याङ्क
प्रमाजणकरण

ताल, तलैया, नसमसार
सम्बजन्ध सूचना

िल ववज्ञान
ननवेदन

२ ददन

९

वहम नदी सम्बजन्ध

मौजखक / ननवेदन

१ ददन

िलाशय शाखा,

प्रमुख, िल ववज्ञान
ननःशुल्क

कोठा नां. 103

१ ददन

वहमताल शाखा,

प्रमुख, िल ववज्ञान
ननः शुल्क

महाशाखा, कोठा नां.

सूचना

कोठा नां. १०४

७०५

बाढी तथा दै ननक

बाढी पूवावनम
ु ान

प्रमुख, बाढी पूवावनम
ु ान

िलप्रवाह पूवावनम
ु ान

मौजखक / ननवेदन

1 घण्टा

शाखा,

ननः शुल्क

(तापिम, वषाव, आद्रता,

ननवेदन, त्याङ्क माग

वायुको ददशा र गनत,

फाराम, (रािस्व छु टको

माटोको तापिम, सौयव

हकमा नसफाररश)

हावापानी त्याङ्क
बवढमा ७ ददन

तथा नेटवकव
शाखा, कोठा नां.

तोवकए
बमोजिम

४०५

अवनध, आदद)

हावापानी त्याङ्क
मौसमी त्याङ्क
प्रमाजणकरण

ननवेदन

बवढमा ७ ददन

तथा नेटवकव
शाखा, कोठा नां.

महाशाखा, कोठा नां.
५०५

कोठा नां. 20६

हावापानी त्याङ्क

११

महाशाखा, कोठा नां.
७०५

वहम सभेक्षण तथा
मौजखक / ननवेदन

महाशाखा, कोठा नां.
७०५

नथग्रेणी तथा

सूचना

१०

५००|-

कोठा नां. 20९

वहम, वहमताल, वहमिल,
८

त्याङ्क शाखा,

प्रमुख, िल ववज्ञान

प्रमुख, हावापानी
ववज्ञान महाशाखा,
कोठा नां. ८०५

प्रमुख, हावापानी
५००|-

ववज्ञान महाशाखा,
कोठा नां. ८०५

४०५
प्रकाजशत मानसक,
ऋतुगत तथा वावषवक
१२

हावापानी प्रनतवेदन,
िलवायु सम्बजन्ध

हावापानी ववश्लेषण
ननबेदन / मौजखक

बवढमा ३ ददन

शाखा, कोठा नां.

प्रमुख, हावापानी
ननःशुल्क

३०४

िानकारी, हावापानी

ववज्ञान महाशाखा,
कोठा नां. ८०५

अनुगमन प्रनतवेदन आदद
१३

साप्तावहक कृवष मौसमी
प्रनतवेदन

ननवेदन

बवढमा ३ ददन

कृवष हावापानी
शाखा,

ननःशुल्क

प्रमुख, हावापानी
ववज्ञान महाशाखा,
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कोठा नां. ३०९

कोठा नां. ८०५

क्यानलब्रसन तथा
१४

मौसमी उपकरण
सम्बजन्ध िानकारी

उपकरण
ननबेदन / मौजखक

बवढमा ३ ददन

व्यबस्थापन
शाखा,

प्रमुख, हावापानी
ननःशुल्क

ववज्ञान महाशाखा,
कोठा नां. ८०५

कोठा नां. ३१०
मौसम पूवावनम
ु ान
शाखा,

मौसमी अवस्थाको
१५

अनुगमन, पूवावनम
ु ान

मौजखक / ननबेदन

1 घण्टा

तथा पूवस
व ूचना

नरभुवन
अन्तरावविय

प्रमुख, मौसम
ननःशुल्क

पूवावनम
ु ान महाशाखा,
कोठा नां. ६०५

ववमानस्थल,
गौचर
हवाई उड्डयन
मौसम शाखा,

हवाई मौसमी अवस्थाको
१६

अनुगमन, पूवावनम
ु ान

मौजखक / ननबेदन

1 घण्टा

तथा पूवस
व ूचना

नरभुवन
अन्तरावविय

प्रमुख, मौसम
ननःशुल्क

पूवावनम
ु ान महाशाखा,
कोठा नां. ६०५

ववमानस्थल,
गौचर
मौसम पूवावनम
ु ान
महाशाखा,

मौसम केन्द्र अवलोकन
१७

तथा पूवावनम
ु ान नबनध

ननवेदन

बवढमा ७ ददन

सम्बजन्ध िानकारी

नरभुवन
अन्तरावविय
ववमानस्थल,

प्रमुख, मौसम
ननःशुल्क

पूवावनम
ु ान महाशाखा,
कोठा नां. ६०५

गौचर
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सम्पादन गरे का मुख्य मुख्य कामको वववरण
१)

दै ननक ववहान र सााँझ तीन ददने मौसम पूवावनम
ु ान र मूख्य शहरहरुको मौसम पूवावनम
ु ान,

हवाई

मौसम, उड्डयन मौसम पूवावनम
ु ान सेवा तथा दै ननक ववहान बाढी पूवावनम
ु ान सेवा प्रवाहको कायव।
२)

५ वटा ववशेष मौसम पूवावनम
ु ान र बाढी पूवावनम
ु ान बुलेवटन प्रकासन तथा बाढी पुवस
व ूचना सम्वन्धी
३५ लाख ४० हिार मोबाईल सन्दे श सववसधारण नागररक र सरोकारवालाहरुलाई पठाईएको।
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३)

दै ननक िलवायु सम्वन्धी प्रनतवेदन प्रकाशन तथा सप्तावहक कृवष मौसम पूवावनम
ु ान सेवा प्रदान।

४)

मनसुन अवधीको हावापानीको आवनधक आांकलन सम्वन्धमा मनसुन शुरुवात हुन पुव व नै
सरोकारवालाहरु सजम्मनलत मनसुन फोरम कायविमको आयोिना गरी सम्भाववत मनसुनी वषाव र
हावापानीको अवस्थाका वारे मा िानकारी प्रदान तथा सो सम्वन्धमा छलफल गरी मनसुन अवधीको
हावापानीको आवनधक आांकलन सावविननक गररएको।

५)

माग वमोजिम िल तथा मौसम त्याङ्कहरु ननयनमत प्रदान।

६) बागमती वेनसन अन्तगवतका िलमापन केन्द्र अपग्रेनडङ र बाढीका केन्द्रहरुमा िल प्रवाह मापन तथा
ममवत सुधार कायव ।
७) िलमापनको लानग ADCP, Camera-based Flow measurement, ट्रेसरल्याब सां चालन र िलगुण
केन्द्रको लानग आवश्यक ट्रेसर केनमकल, X-RAY Diffractometer, Boom Vacum pump र बाढी
भववष्यवाणी केन्द्रहरुको लानग आवश्यक sensor, RLS, Data Logger, Communication System लगायत
उपकरण खररद कायव।
८) वहम केन्द्रहरुको Data Digitization कायव।
९) प्रमूख नदीहरुमा िलप्रवाह मापन तथा ममवत सम्भार कायव।
१०) सनसाइन काडव, म्यनुअल थमोमीटर (अडीनरर थमोमीटर, अनधक्तम थमोमीटर, न्युनतम थमोमीटर.
सोईल थमोमीटर), मेिररङ जस्टक, रे नडयोसोन्ड केन्द्र सञ्चालनका ननजम्त बेलन
ु तथा अन्य Spare
Parts, Minamata convention अनरुप मकवरीयुक्त Thermometer हरु िमबद्ध ववस्थापनाथव Digital
system खररद, वफल्ड Rainfall Calibrator, AWS Mobile Calibration System, Weather Camera
खररद तथा िडान कायव।
११) Kathmandu Aero-synoptic station, Lightning station, Radiosonde, RADAR, AWS ममवत सां भार
कायव
१२) Aviation weather mobile app for pilot र SOP development for weather observation and
forecast ननमावण।
१३) रे नडयो नेपालसां गको सहकायवमा रे नडयो नेपालको केजन्द्रय प्रसारणमा प्रत्येक हप्ताको शुिबार नबहान ८
बिेको अग्रेिी समाचार पनछ रे नडयो मौसम चौतारी कायविम सञ्चालन।
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खचव वववरण

कायविम
चालु
िल तथा मौसम ववज्ञान
ववभाग

वावषवक

हालसम्मको

लक्ष्य (रु लाख)

खचव प्रगनत (रु लाख)

ाँ ीगत
पूि

िम्मा

चालु

ाँ ीगत
पूि

िम्मा

ववजिय

भौनतक

प्रगनत

प्रगनत

(%)

%

१२११.०

६२०६.९

७४१७.९

८४०.४०

२०४४.९०

२८८५.३०

३८.९०

५५.९२

४१.४

९७९.९

१०२१.३

१.६६

०.००

१.६६

०.१६

१.००

३३९८.४

४९२३.६

८३२२.०

२८०.८७

३३५९.७१

३६४०.५८

४३.७५

७६.३०

११७४.०

१३३४.०

२५०८.०

८८५.८८

९३४.२२

१८२०.१०

७२.५७

८४.००

प्राथानमकता प्राप्त नदद बेजशन
बाढी िोजखम ब्यवस्थापन
आयोिना

िलवायु प्रकोप समुत्थान
ननमावण आयोिना

िल तथा मौसम ववज्ञान
कायविम

बेरुिु सम्वन्धी वववरण (आ.व. २०७७/७८)
िम्मा बेरुिु २५ करोड ६२ लाख २२ हिार, आ.व. २०७७/७८ मा फछयोट भएको कुल बेरुिु रकम
७ करोड ५८ लाख ७० हिार (फछयोट प्रनतशतः २९.६१%)।
रािस्व/आम्दानी वववरण (आ.व. २०७७/७८)
त्याङ्क ववविवाट प्राप्त रकमः २१ लाख ८१ हिार ६ सय ५९।
अन्य प्रशासननक सेवा शुल्कः ५ लाख ६२ हिार ५ सय २५ ।
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यस

ववभागको वेवसाईट
िल

तथा

मौसम

ववज्ञान

ववभागको

वेवसाइट www.dhm.gov.np, www.hydrology.gov.np,

www.mfd.gov.np रहेको छ।
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ववभागमा परे का सूचना माग सम्वन्धी ननवेदनः

नलजखत माग भएको र उपलब्ध गराएको सूचना १ वटा

प्रस्तुत वववरण ववभागको वेवसाइट www.dhm.gov.np मा हे न व सवकनेछ।
फोन नांवरः ४२११५३०, ४२१९०५२ ईमेलः info@dhm.gov.np
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