सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी
ननयमावली, २०६५ को ननयम ३ बमोजिम सावविननक गररएको वववरण

२०७८ असार- असोि
सम्पाददत प्रमुख वियाकलापहरुको वववरण

नेपाल सरकार
उिाव, िलश्रोत तथा नसचाांइ मन्रालय

िल तथा मौसम ववज्ञान ववभाग
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ववभागको प्रकृनत र स्वरुप

1

िल, मौसम र िलवायु सम्बन्धी सेवा प्रवाह गनव स्थावपत सरकारी ननकाय िल तथा मौसम ववज्ञान ववभाग
हो। नेपालमा िल तथा मौसम सम्वन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन प्रशोधन ववश्लेषण र प्रकाशनको इनतहास धे रै पुरानो
छै न।
नेपालमा िल तथा मौसम अवलोकन सम्वन्धी कायव वव.स. १९७८ भन्दा अगानि दे जखनै हुदै आएको भए पनन
िल तथा मौसम अवलोकन केन्र सञ्जालको ववकास र ववस्तारको कायव वव.सां २०१७ दे जख सां स्थागतरुपमा
प्रारम्भ भई ववद्युत ववभाग अन्तगवत िल्ोत सवे्षणण ईकाईको गठन भएको नथयो। समयिम सां गै िल
िलवायु र मौसम सम्वन्धी तथ्याङ्कको महत्वपूणव भुनमकालाई दृविगत गरी वव.सां . २०२३ दे जख िलश्रोत
सभे ्षणण ववभाग मातहत िल तथा मौसम सम्वन्धी कायवहरु हुदै आएका नथए। नेपाल ववश्व मौसम सां गठनको
सदस्यराष्ट्र भएपनछ िल तथा मौसम मापन केन्रहरुको ववकास र ववस्तारलाई िोि दददै ववववध प्रकारका
िल-मौसमी समेतका सेवा प्रदान गने उद्देश्यले वव.सां. २०२४ सालमा िल्ोत तथा िलवायु ववज्ञान
ववभागको स्थापना भयो। यो ववभाग वव.सां . २०२९ सालमा िलश्रोत मन्रालय अन्तगवत नसां चाई तथा िलवायु
ववज्ञान ववभागको रुपमा पररणत हुदै वव.सां . २०४४ सालमा एक छु ट्टै िलवायु ववज्ञान ववभागको रुपमा रही
वव.सां २०५० सालमा िल तथा मौसम ववज्ञान ववभागको रुपमा स्थापना भएको नथयो। यो िल तथा मौसम
ववभाग हाल ऊिाव

िल्ोत तथा नसां चाई मन्रालय अन्तगवत रहे को छ। ववभागको केजन्रय कायावलय

बबरमहल काठमािौंमा रहे को छ।
क) ववभागको दुरदृवि
ववश्वसनीय र भरपदो िल तथा मौसम सेवा माफवत हवाई उड्डयन िल्ोत कृवष पयवटन स्वास्थ्य लगायतका
्षणेरको ददगो ववकास एवां िलवायु समानुकूनलत समािको ननमावण गने।
ख) लक्ष्य
ववश्वसनीय र भरपदो िल तथा मौसम सेवा माफवत नागररकको िीउधनको सुर्षणाका साथै ददगो पूवावधार
ननमावणमा टे वा पुयावउने।
ग) उद्देश्य
१. िल तथा मौसम सेवालाई समयानुकूल ववकास र ववस्तार गनव आवश्यक नीनत ननमावण सां रचनागत सुधार
र नवीनतम प्रववनधहरुको परी्षणण र प्रयोग गने तथा प्राववनधक ्षणमता अनभवृवि गने।
ु ान तथा पूवस
२. िल तथा मौसमिन्य बहुप्रकोपको भरपदो पूवावनम
व ूचना सेवाद्वारा नागररकको िीउधनको
सुर्षणा गनु।
व
३. िल मौसम र िलवायु पररवतवन सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गनु।
व
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घ) रणनीनतक प्रानथनमकताहरु
१. िल तथा मौसम मापन केन्रहरुलाई िमश: नवीनतम प्रववनध सवहतको आधुननक केन्रहरुमा
रुपान्तरण र आवश्यकता अनुसार ववस्तार गने
ु ान भरपदो र गुणस्तरीय बनाउन स्वाचानलत िल तथा मौसम मापन
२. िल तथा मौसम पूवावनम
केन्रहरु स्वचानलत उपकरण मौसमी रािार र मानथल्लो वायुमण्िलीय अवलोकन केन्रहरु
सञ्चालन गने
३. वहमताल तथा वहमनदीहरुको अनुगमनका लानग उच्च वहमाली ्षणेरमा वहममौसम र वहमिल
मापन केन्रहरुको ववस्तार गने
४. िल तथा मौसमिन्य बहुप्रकोप पूवस
व ूचना प्रणालीको ववकास गने
ु ान तथा हवाई मौसम सेवाको सुदृढीकरण गने
५. २४ घण्टे मौसम र बाढी पुवावनम
६. आन्तररक ववमानस्थलहरुमा हवाई मौसम सेवा ववस्तार गने
ु ान र सुक्ष्म िलवायु अध्ययन अनुसन्धान तथा मोिनलङ गने
७. ऋतुगत पूवावनम
८. शहरी िलववज्ञान िलगुण र थेग्रान सम्वन्धी अध्ययन/आांकलन गने
९. ववश्व मौसम सां गठनको मापदण्ि अनुसारको भरपदो, ववश्वसनीय, गुणस्तरीय िल तथा मौसम सेवा
उपलब्ध गराउन नीनत तथा कानून ननमावण गने
१०. िल मौसम िलवायु र िलवायु पररवतवन सम्बन्धी अन्तर सरकारी ननकाय, अन्तराववष्ट्रय हवाई
उड्डयन सां गठन र अन्य सरोकारवाला सां घ-सां स्थाहरूसँग समन्वय र सहकायव गने
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ववभागको काम, कतवव्य र अनधकार

िल तथा मौसमिन्य प्रकोपहरुवाट हुनसक्ने िनधनको ्षणनत न्यू ननकरण गने उद्देश्यले सही र
ु ान तथा पूवस
भरपदो पूवावनम
व ू चनाहरु र तथ्याङ्कहरु माफवत सववसधारण लगायत सरोकारवालाहरुलाई
सेवा प्रदान गनव िल तथा मौसम ववज्ञान ववभागको स्थापना भएको हो।िल तथा मौसम सम्वन्धी
गनतववनधहरु

व्यवजस्थतरुपमा

सञ्चालन

गरी

त्यसको

ननयमन

गने

अनधकार

यस

ववभागलाई

रहे कोछ।िल तथा मौसमी केन्रहरुको सञ्जाल ववस्तार गरी दै ननक रुपमा िल तथा मौसमी तथ्याङ्क
र सू चनाहरुको सां कलन
अनतररक्त कृवष, पयवटन

ु ान सेवा प्रदान गने कायवका
ववश्लेषणका साथै मौसम र बाढी पूवावनम
िल्ोत

िलववद्युत

नसां चाइ, स्वास्थ्य तथा खानेपानी, यातायात, हवाई

उड्डयन भौनतक पूवावधार ववकास लगायतका ्षणेरको ्षणेरगत ववकास र िल तथा मौसमिन्य ववपद
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िोजखम न्युनीकरण कायवका लानग आवश्यक तथ्याङ्क सू चना र सेवा प्रदान गने कायवको जिम्मेवारी
िल तथा मौसम ववज्ञान ववभागको हो।यस ववभागले ववश्व मौसम सां गठन (World Meteorological
Organization, WMO) र अन्तरावष्ट्रय नागररक उड्डयन सङगठन (International Civil Aviation
Organization, ICAO) को मान्यता अनुरुप िल तथा मौसम सम्वन्धी गनतववनधहरु सञ्चालन
ु ान बाढी पुवावनम
ु ान र
सावविननक मौसम पुवावनम

सुरज्षणत हवाई उिानका लानग हवाई मौसम सेवा

प्रदायक तथा ननगमनको रुपमा कायव गदव छ।
ववभागले सम्पादन गने गनुप
व ने कायवहरु ननम्नानुसार छन:
१. िल तथा मौसम ववज्ञान सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ि, तथ्याङ्क, योिना, कायावन्वयन र
ननयमन
ु ान
२. मौसम तथा बाढी पू वावनम
३. िल तथा मौसमिन्य ववपद् पूवव सू चना प्रणालीको ववकास तथा सम्प्रेषण
४. िलवायु सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान, सू चना आदान प्रदान
ु केन्र
५. िल तथा मौसमी रािार, रे नियोसोन्ि, चट्याङ नेटवकव, सौयव ववकीरण केन्र वायुगण
िलववज्ञान र मौसमी केन्रहरुको सञ्चालन व्यवस्थापन र सू चना प्रवाह
६. वहमनदी तथा वहमताल सवे्षणण
७. मौसम िलवायु िल नदी ताल तलै या, वहम वहमताल तथा वहमनदी सम्बन्धी अध्ययन
अनुसन्धान र सू चना आदान प्रदान
८. हवाई मौसम, पववतीय मौसम, शहरी मौसम, शहरी िल ववज्ञान पयवटकीय मौसम,
ु तथा वववकरण सम्बन्धी अध्ययन
हावापानी, कृवष हावापानी, िलवायु पररवतवन, वायुगण
अनुसन्धान, आांकलन
९. िल, िलवायु मौसम र िलवायु पररवतवन सम्वन्धी प्रारुपको सञ्चालन
१०.िल, मौसम र हावापानी सम्बन्धी तथ्याांक सां कलन, प्रशोधन, प्रकाशन, ववमा प्रयोिनको नननमत्त
तथ्याांक प्रमाजणकरण, ववतरण आदद
समग्रमा ववभागले िल, िलवायु र मौसम ववज्ञान सम्बन्धी तथ्याङ्क सां कलन तथा व्यवस्थापन,
ु ान, प्र्षणेपण, मोिनलङ र पुवस
ु ना सेवा प्रणालीको ववकास,
अध्ययन, अनुसन्धान, ववश्लेषण तथा पूवावनम
व च
ववस्तार, सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्वन्धी कायव गदव छ।
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ववभागमा रहने कमवचारी सांख्या र कायववववरण

ववभागमा नेपाल सरकारको रािपरावङ्कत प्रथम श्रे णीको अनधकृत (सह-सजचवस्तर) ले महाननदे शकको
रुपमा ववभागीय प्रमू ख भई दै ननक कायवसञ्चालन हुदै आएकोछ। यस ववभागमा रहे का ४ वटा
महाशाखाहरुमा रािपरावङ्कत प्रथम श्रे णीको अनधकृत (सह-सजचवस्तर) ले महाशाखा प्रमू खको रुपमा कायव

गने व्यवस्था छ।
िल तथा मौसम ववज्ञान ववभाग र अन्तगवतका कायावलयहरुमा हाल रािपराांवकत श्रे णीका 85 र
अन्य श्रे णीका कमवचारीहरु १७९ गरी २६४ िनाको कुल दरबन्दी कायम रहे को छ।यसको साथै

दे शभरका िल तथा मौसम अवलोकन केन्रहरुमा आांजशक करारमा कररब ८७० िना िल तथा
मौसम अवलोकनकतावहरु कायवरत छन्।
हाल ववभागको केजन्रय कायावलयमा दे हायबमोजिम कमवचारी कायवरत रहे का छन:
स्थायी स्वीकृत दरबन्दी सां ख्या :- १२8 िना
करार सेवा कमवचारी:- 10 िना

हाल ववभागमा ४ वटा महाशाखा र १८ वटा शाखाहरु रहे का छन। ववभाग मातहत धरान भै रहवा
पोखरा र कोहलपूरमा गरी ४ वटा िल तथा मौसम ववज्ञान कायावलयहरु १ वटा हवाइ मौसम
केन्र गौतमबुि अन्तराववष्ट्रय ववमानस्थल भैरहवा तथा नारायणी बेनसन वफल्ि कायावलय नारायणघाट
जचतवन र महाकाली बेनसन वफल्ि कायावलय
अन्तरावष्ट्रय

ववमानस्थलमा

काठमािौं

एअरपोटव

धनगढी कैलाली रहे का छन।यसै गरी नरभुवन
एरोनसनजटटक

एकाई

सवहत

भरपुर

लुक्ला

तुजम्लङटार ववराटनगर नसमरा िनकपुर पोखरा मुस्ताङ भै रहवा नेपालगञ्ज नसनमकोट सुखेत
ताल्चा एयरपोटवमा गरी १४ वटा
धनकुटा

दाङ

िुम्ला

ु ओखलढु ङ्गा
एरोनसनजटटक वफल्ि केन्रहरु छन भने ताटलेिङ्ग

ििे ल्धुरा र ददपायलमा गरी ७ वटा नसनजटटक वफल्ि केन्रहरु रहे का

छन।दे शभर कररव ७७५ वटा िल तथा मौसम अवलोकन केन्रहरु सञ्चालनमा छन।
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िल तथा मौसम ववज्ञान ववभागको सांगठन सांरचना
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स्वीकृत सां गठन तथा व्यवस्थापन सवे्षणण अनुसार ववभागमा रहे का शाखाहरु र कायववववरण दे हायअनुसार
रहे का छनः

सां ्षणप
े मा मुख्य-मुख्य कायवहरु
िलववज्ञान महाशाखा
1.

िलववज्ञान सम्वन्धी नीनत, ननयम कायविम कायावन्वयन अध्ययन, अनुसन्धान, परामशव

2.

नदी िलसतह, िलप्रवाह, नथग्रेनी तथा िलगुण, वहमिल-मौसम सम्वन्धी मापन केन्र

4.

नदी वेनसन, ताल, िलाशय, वहमनदी तथा वहमताल सम्वन्धी अध्ययन अनुसन्धान

6.

िलववज्ञान सम्वन्धी अनुगमन, मुल्याङ्कन र ननयमन

3.
5.

िल तथ्याङ्क व्यवस्थापन र तथ्याङ्क एवां प्रकोप प्रमाणीकरण

ताल, वहमताल र वहमनदीहरुको िोजखम आांकलन, नक्साङकन तथा िोजखम न्यूननकरण

िल तथ्याङ्क
तथा नेटवकव

1.
2.

िलववज्ञान केन्र नेटवकव तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन

िलववज्ञान सम्वन्धी तथ्याङ्क वविी ववतरण र तथ्याङ्क/प्रकोप प्रमाणीकरण

शाखा

3.
4.

िलमापन, सवे्षणण र अनुगमन मुल्याांकन

वहम सवे्षणण तथा

1.

वहम, वहमनदी र वहमतालहरुमा िल-मौसम

2.

वहमताल र वहमनदीको ननयनमत अनुगमन, सवे्षणण,िोजखम आांकलन र िोजखम न्यूननकरण

4.

वहमाली िल, मौसम र िलवायु पररवतवन सम्वन्धी अध्ययन -अनुसन्धान

वहमताल शाखा

नथग्रेनी तथा
िलाशाय शाखा

3.

उपकरण, यन्रहरुको प्राववनधक मापदण्ि ननधावरण, खररद, क्यानलव्रे सन, ममवत सम्भार

वहमपवहरो, वहमताल ववष्फोटन सम्वन्धी पूव व सूचना प्रणालीको ववकास

1. नथग्रेनी केन्रहरुको नेटवकव नििाइन, स्थापना, सञ्चालन
2. नथग्रेनी सम्वन्धी तथ्याङ्कहरुको सां कलन

3. ताल तथा िलाशय सम्वन्धी आवनधक सवे्षणण/सभे र अध्ययन
4. नथग्रेनी प्रयोगशाला सञ्चालन

िलगुण तथा
वववकरण शाखा

1. िलगुण, वववकरण र रे नियोधमी वववकरण सम्वन्धी मापन केन्रहरुको सञ्चालन

2. िलगुण सूचक, नदी, ताल र िलाशयको भौनतक, रसायननक र िैववक अवयवको मापन
3. िलगुण प्रयोगशाला सञ्चालन

4. िलगुण र वववकरण सम्वन्धी अध्ययन अनुसन्धान
ु ान महाशाखा
बाढी पूवावनम
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् ावनम
ु ान र िल्ोत अनुसन्धान योिना तिुम
1. बाढी पूव
व ा, कायावन्वयन र ननयमन
2. बाढी पूवस
व ूचना प्रणालीको ववकास, ननयनमत सञ्चालन, अनुगमन र व्यवस्थापन
3. िलववज्ञान मोिेलहरुको ववकास, सञ्चालन, व्यवस्थापन ।

4. िलिन्य प्रकोपहरुवाट हुने िोजखम न्यूननकरण गनव तथा व्यवस्थापनका लानग रावष्ट्रय, ्षणेनरय र अन्तरावष्ट्रय ननकायसँग
समन्वय-सहकायव

ु ान
बाढी पूवावनम
शाखा

1. बाढी पूवस
व ूचना केन्र सञ्चालन

2. २४ घण्टे बाढी पूवस
व ूचना सेवा सञ्चालन
ु ान तथा िोजखम नक्साांकन
3. बाढी पूवावनम

4. बाढीिन्य ववपदको अनुगमन ववश्लेषण र र तथ्याङ्क व्यवस्थापन

5. ववपद व्यवस्थापन ननकायहरुसँग समन्वय गने, बाढी िोजखम सम्वन्धी आवश्यक परामशव

िलववज्ञान

1. िलववज्ञान सम्वन्धी उपयुक्त मोिलहरुको पवहचान र सञ्चालन

मोिेनलङ शाखा

2. मोिेल क्यानलव्रे शन (Calibration), प्रमाणीकरण (Validation) र ववश्लेषण

3. िलववज्ञान मोिलहरुको ववषयमा अध्ययन र सम्वजन्धत ननकाय सां ग सहकायव
4. िलववज्ञान मोिे नलङ सम्बन्धी ्षणमता अनभवृवि

िल्ोत

1. िलववज्ञान र िल्ोत सम्वन्धी अध्ययन अनुसन्धान अनभलेजखकरण सहकायव र समन्वय

अनुसन्धान तथा
परामशव शाखा
ररमोट सेजन्सङ
तथा भू सुचना
शाखा
टे नलमेवि
सू चना
शाखा

2. िल्ोत र िलववज्ञान सम्वन्धी मापदण्ि, ददग्दशवन र ननदे जशका तिुम
व ा

3. ववषयगत योिना, ववकास र व्यवस्थापनका लानग हाइड्रोलोजिकल सभे ्षणण र परामशव सेवा
4. िलववज्ञान सम्वन्धी कायवशाला, गोष्ठी, तानलम तथा कायविम आयोिना तथा अनभमुजखकरण
1. भौगोनलक ्षणेरगत (Geo-Spatial) तथ्याङ्क व्यस्थापन र नक्साङ्कन (Geospatial Maps) सवे्षणण

2. वायुमण्िल,वहममण्िल, मौसम र िल सम्वन्धी अनुगमन तथा िोजखम ववश्लेषण ररमोट सेजन्सङ सेवा
3. भौगोनलक वहसाबले ववकट ठाउँ , वहमताल र वहमनदीहरुको अवस्था अनुगमन र अनुसन्धान
4. ररमोट सेजन्सङ तथा GIS lab सञ्चालन गने

तथा
प्रववनध

1. आइनसवट पूवावधारको ननयनमत सञ्चालन, ममवत सम्भार र व्यवस्थापन

2. स्वचानलत केन्र, टे नलमेवि केन्र ईलेक्िोननक उपकरणहरु र सेन्सर ििान अनुगमन तथा ममवत
3. रािार सञ्चालन, वटनभ स्टु नियो सञ्चालन

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

1. हावापानी ववज्ञान सम्वन्धी नीनत, ननयम, कायविम कायावन्वयन अध्ययन, अनुसन्धान, परामशव
2. हावापानी ववज्ञान सम्बजन्ध प्रारुप सां चालन,
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3. तथ्याांक व्यवस्थापन र प्रमाजणकरण तथा नबवि ववतरण
4. हावापानी केन्रहरुको सां चालन तथा व्यवस्थापन

5. िलवायु सम्बजन्धत ननकाय तथा सरोकारवालाहरुसां ग सम्पकव, समन्वय र सहकायव

हावापानी
तथ्याांक तथा

1. हावापानी केन्र नेटवकव तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन

2. तथ्याङ्क वविी ववतरण र तथ्याङ्क/प्रकोप प्रमाणीकरण

नेटवकव शाखा

3. केन्र सवे्षणण तथा अनुगमन मुल्याांकन

हावापानी

1. हावापानी सम्बजन्ध तथ्याङ्क ववश्लेषण प्रारुप सां चालन र आांकलन

4. समन्वय र सहकायव

ववश्लेषण शाखा

2. दै ननक, साप्तावहक, मानसक, ऋतुगत र बावषवक प्रनतवेदन तथा वुलेवटन

कृवष हावापानी

1. कृवष हावापानी सम्बजन्ध तथ्याङ्क ववश्लेषण प्रारुप सां चालन र आांकलन

3. ववषम हावापानीको सूचकहरुको अनुगमन अध्ययन, अनुसन्धान र ववश्लेषण

शाखा

2. कृवष-मौसम सल्लाह सेवा र कृवष हावापानी दै ननक, साप्तावहक, मानसक, बावषवक प्रनतवेदन तथा वुलेवटन

वकनतवपरु

1. रे नियोसोण्ि उिान

रे नियोसोण्ि

3. कृवष हावापानी सम्बजन्ध सूचकहरुको अनुगमन अध्ययन, अनुसन्धान र ववश्लेषण

2. रे नियोसोण्िवाट प्राप्त तथ्याांकको अनुगमन तथा अनभलेखीकरण र सम्प्रेषण

केन्र
ु ान महाशाखा
मौसम पूवावनम
ु ान सम्वन्धी नीनत, ननयम, कायविम कायावन्वयन अध्ययन, अनुसन्धान, परामशव
1. मौसम पूवावनम
2. मौसम अनुगमन र ववश्लेषण

3. सावविननक मौसम सेवा (३६५ ददन २४ घण्टा) सञ्चालन सूचना आदान-प्रदान र सम्प्रेषण
ु ान तथा पूवस
4. हवाई उड्डययन मौसम सेवा र ्षणेरगत मौसम पूवावनम
व ूचना

5. मौसम सम्वन्धी रावष्ट्रय तथा अन्तरावष्ट्रय सां घसां स्थासां ग समन्वय र सहकायव
ु ान शाखा 1. मौसम पूवावनम
ु ान प्रारुप सञ्चालन,
मौसम पुवावनम
2. दे शभरको मौसमी अवस्थाको ननयनमत अनुगमन तथा ववश्लेषण

3. तीन तीन घण्टामा अवलोकन गररएका मौसमी तथ्याङ्क तथा सुचनाहरु सां कलन र सां प्रेषण
ु ान र सम्प्रेषण
4. दै ननक ववहान/साँझ दुइपटक आगामी तीन ददनसम्मको मौसम पूवावनम
ु ान
5. पववतारोहण र मुख्य शहरहरुको लानग मौसम पुवावनम
6. दै ननक मौसम मेनिया वव्रवफङ्ग

7. ववषम मौसमी अवस्थामा आकजस्मक वुलेवटन तथा चेतावनी
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ु ान
हवाई उिियन मौसम 1. ICAO को मापदण्ि बमोजिम उड्डयन मौसम सुचना तथा पुवावनम
शाखा

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

3. टाफ (Terminal Aerodrome Forecast, TAF) SIGMET TREND FORECAST र आवश्यक Briefing
ु ान
4. उिान (takeoff) अवतरण (Landing) र उिान मागव (En-route) मौसम पूवावनम

मौसम मोिेनलङ्ग शाखा

1. मौसम प्रारुपहरुको ननयनमत सञ्चालन गने

ु ानहरुको ववश्लेषण
2. मौसम प्रारुपबाट प्राप्त पूवावनम

3. प्रारुप क्यानलव्रे शन (Calibration) तथा पू भ्यानलिे शन (Validation)
4. नेपालका लानग उपयुक्त प्रारुपहरुको पवहचान, ववश्लेषण तथा नसफाररस
उपकरण

क्यानलव्रे न 1. म्यानुअल तथा स्वचानलत मौसम केन्रहरुको उपकरणहरुको व्यवस्थापन

तथा ब्यवस्थापन शाखा 2. क्यानलव्रे शन ल्याव सञ्चालन

3. स्वचानलत केन्रहरु ववस्तार र अनुगमन

ु केन्र वववकरण केन्र स्वचानलत केन्र ममवत सम्भार
4. मौसमी रािार, रे नियोसोण्ि केन्र, वायुगण
काठमािौ

१. हरे क ददन तीन तीन घण्टाको मौसम मापन अवलोकन, सम्प्रेषण तथा अनभलेजखकरण

प्रशासन शाखा

1. कमवचारी प्रशासन

एरोनसनजटटक एकाई

२. आधा घण्टाको अन्तरालमा मौसमी ररपोटव मेटार (METAR) र आवश्यकता अनुसार SPECI सम्प्रेषण

2. आन्तरीक प्रशासन
3. जिन्सी व्यवस्थापन

4. दताव चलानी तथा अनभलेख व्यवस्थापन
आनथवक प्रशासन शाखा

1. ववननयोिन, धरौटी रािश्वको लेखा

2. ववभागको वावषवक विेट तथा कायविम तिुम
व ा तथा स्वीकृत बिेट ननकासा
3. लेखापरी्षणण, पेश्की र बेरुिुको लगत समपरी्षणण फछवयौट
4. प्रचनलत आनथवक कानूनिारा ननददव ि कायव

योिना
एकाई

तथा

खररद 1. नीनत योिना तथा कायविम तिुम
व ा

2. नेपाल सरकारबाट प्राप्त ववशेष ननदे शनहरु कायावन्वयन गनव योिना तिुम
व ा
3. सां चानलत वावषवक तथा आवनधक योिनाहरुको कायावन्वयन, अनुगमन र प्रगनत वववरण
4. सावविननक खररद सम्वन्धी कायव

िल तथा मौसम ववज्ञान कायावलय (कोहलपुर भैरहवा पोखरा र धरान)
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कायावलय प्रमुख

1. कायावलय अन्तगवतका िल तथा मौसम मापन केन्रहरुको सञ्चालन तथा व्यस्थापन

2. िल तथा मौसमी तथ्याांक सां कलन चेकिाँच प्रवववि दै ननक ररपोवटवङको लानग सम्प्रेषण
ु ान र पूवस
3. पूवावनम
व ूचना प्रदे श तथा स्थानीय तहमा सम्प्रेषण

4. कायव्षणेरनभर पने नदी तथा तालहरुको िलगुण तथा नथग्रेनी सम्बन्धी सवे्षणण
5. मातहतका वफल्ि कायावलय र केन्रहरुको ननयनमत अनुगमन ननरी्षणण
6. तथ्याङ्क वविी ववतरण, तथ्याांक प्रमाणीकरण सेवा
7. प्रदे श र स्थानीय तहसां ग समन्वय र सहकायव

िलववज्ञान शाखा

1. िल, िलगुण र नथग्रनी मापन केन्रहरुको ननयनमत अनुगमन र ममवत सम्भार गने ।
2. ननयनमत रुपमा उच्च, मध्यम र न्यून िलप्रवाह मापन

3. िलसतह र िलप्रवाह मापन तथ्याङ्कको गुणस्तर व्यवस्थापन रे वटङ कभव अद्यावनधक
4. िलगुण तथा नथग्रेनी नमूना सङ्कलन

5. बेनसन, स्थानीय र प्रादे जशक स्तरमा अध्ययन अनुसन्धान

6. िलिन्य ववपद सम्बन्धी पूवस
व ूचना तथा िानकारीहरु स्थानीयतह र प्रदे शमा सम्प्रेषण

मौसम

ववज्ञान

शाखा

1. कायावलय अन्तगवतको मौसम अवलोकन केन्रहरुको ननयनमत सञ्चालन र व्यवस्थापन
2. म्यानुअल तथा अटोमेवटक मौसम मापन केन्रबाट प्राप्त तथ्याङ्क चेकिाँच र प्रवववि
3. मौसम तथ्याङ्कको गुणस्तर, शुिता र परी्षणण तथा नेटवकवको ननयनमत अनुगमन
4. मौसमी रािार केन्र सञ्चालन, व्यवस्थापन र ममवत-सम्भार

हवाइ
केन्र

मौसम

गौतमबुि

अन्तरावष्ट्रय

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

3. टाफ(Terminal Aerodrome Forecast)/SIGMET/ TREND FORECAST र आवश्यक Briefing
ु ान
4. उिान (Ttake-off) अवतरण (Landing) र उिान मागव (En-route) को मौसम पूवावनम

ववमानस्थल
भैरहवा

बेनसन

ु ान
1. ICAO को मापदण्ि बमोजिम उड्डयन मौसम सुचना तथा पुवावनम

5. भैरहवा एयरपोटव एरोनसनप केन्र सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन

वफल्ि

1. िल, िलगुण र नथग्रनी मापन केन्रहरुको ननयनमत अनुगमन र ममवत सम्भार गने ।

कायावलय

2. ननयनमत रुपमा उच्च, मध्यम र न्यून िलप्रवाह मापन

धनगढी)

4. िलगुण तथा नथग्रेनी नमूना सङ्कलन

(नारायणघाट र

3. िलसतह र िलप्रवाह मापन तथ्याङ्कको गुणस्तर व्यवस्थापन रे वटङ कभव अद्यावनधक
5. बेनसन, स्थानीय र प्रादे जशक स्तरमा अध्ययन अनुसन्धान
6. तथ्याङ्क वविी ववतरण, तथ्याांक प्रमाणीकरण सेवा

7. िलिन्य ववपद सम्बन्धी पूवस
व ूचना तथा िानकारीहरु स्थानीय तह र प्रदे शमा सम्प्रेषण

नसनोजटटक

1. दै ननक प्रत्येक तीन घण्टामा मौसम अवलोक र तथ्याङ्क सङ्कलन
2. सङ्कनलत तथ्याङ्कलाई WMO CODE मा रुपान्तरण र सम्प्रेषण
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वफल्ि केन्र

3. अनतिन्य िलमौसमी घटनाको समयमा मौसम ररपोवटवङ अनभलेखीकरण र सम्प्रेषण

4. ववशेष मौसमी अवस्थाको सूचना प्रवाह र मनसुन अवनधभर पूवस
व ूचना प्रणालीलाई सूचना ददने
5. स्वचानलत मौसमी केन्र अनुगमन र उपकरणहरुको ननयनमत चेकिाँच र सञ्चालन

एरोनसनोजटटक
वफल्ि केन्र

1. दै ननक 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 सम्प्रेषण

4. अनतिन्य िलमौसमी घटनाको समयमा मौसम ररपोवटवङ अनभलेखीकरण र सम्प्रेषण

5. ववशेष मौसमी अवस्थाको सूचना प्रवाह र मनसुन अवनधभर पूवस
व ूचना प्रणालीलाई सूचना ददने
6. स्वचानलत मौसमी केन्र अनुगमन र उपकरणहरुको ननयनमत चेकिाँच र सञ्चालन
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ववभागवाट प्रदान गररने सेवा

ु ानः
४.१. मौसम पूवावनम

ु ान ववहान ६ र साँझ ६ बिे गरी ददनको दुई
तीन ददनसम्मको मौसम पूवावनम

ु ान बुलेवटनको रुपमा ननयनमत सावविननक
पटक ननयनमतरुपमा सावविननक गने गररन्छ। यो मौसम पूवावनम
ु ान ददनको दुई पटक र पववतारोहणका लानग
गररन्छ।यसका साथै प्रमूख १२ वटा शहरहरुको मौसम पूवावनम
३००० ५५०० ७००० र ८००० नमटर मानथ उचाईको पुव व मध्य र पजिम वहमाली ्षणेरको मौसम
ु ान ददनको एकपटक ननयनमत रुपमा प्रदान गररन्छ। पूवावनम
ु ानको रे नियो नेपाल लगायतका सञ्चारका
पूवावनम
माध्यमहरुवाट समेत प्रसारण गने व्यवस्था रहे कोछ।
ु ान
वषाव तापिम र वायुको ८४ घण्टा अवनधको नक्साङ्कन दृश्यावलोकन सवहतको गजणतीय मौसम पुवावनम
ु ान ननशुल्करुपमा उपलब्ध
समेत वेवसाईटमा हरे क ददन सावविननक गररने व्यवस्था रहे कोछ। यो पूवावनम
ु ानको हरे क ददन ववहान र साँझ ७ बिे नोवटस बोिव नां १६१८-०७०७-३३३३
गराईन्छ।मौसम पूवावनम
माफवत श्रव्य (अनियो) रे किव समेत उपलब्ध गराईन्छ ।
ु ान: यो पूवावनम
ु ानमा भौनगनलक र प्रादे जशक ववभािन अनुरुपको पूवावनम
ु ान वववरण
सप्तावहक कृवष-मौसम पूवावनम

ु ानको आधारमा नेपाल कृवष अनुसन्धान पररषद्सां गको सहकायवमा कृवष सल्लाह
उपलब्ध गराईन्छ। यो पुवावनम
मौसम बुलेवटन तयार गरी सावविननक गररन्छ।

ु ानको आधारमा सम्भाववत पररजस्थनत ववश्लेषण गरे र भारी वषाव सवहतका अनतिन्य मौसमी
मौसम पूवावनम

अवस्थालाई मध्यनिर गरी ववशेष वुलेवटनहरु िारी गररन्छ र ननयनमत रुपमा अनतिन्य मौसमी घटनाको
अवनधभर समय-समयमा अद्यावनधक गरी सावविननक गने गररन्छ।
ु ान र पूवस
४.२. बाढी पूवावनम
व ूचना
ु ान बुलेवटन हरे क ददन िारी गररन्छ।
मनसुनको समयमा प्रमुख नदीहरुको तीन ददनसम्मको बाढी पूवावनम
भारी वषाव र बाढी

सम्वन्धी पूवस
व ूचना र चेतावनी आवश्यक सतकवताका लानग मोवाईल सन्दे श माफवत
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सम्वजन्धत ्षणेर र नदी तटीय ्षणेरका वानसन्दालाई वषावको पररमाण र नदी िलसतहको खतरा र चेतावनी तह
पार गरे पनछ पठाईउने व्यवस्था छ। बाढी तथा भारी वषाव सम्बन्धी सूचना र पुव व सूचनाको लानग मनसून
अवधी र भारी वषावको समयमा २४ घण्टा ननशुल्क रुपमा टोलवि सेवा (११५५) सञ्चालन गने
गररएकोछ।अनतिन्य मौसम र िलिन्य प्रकोपको समयमा ववशेष वुलेवटनहरु िारी गररन्छ।

४.३. िल तथा मौसमी तथ्याङ्कः िल तथा मौसम सम्बन्धी तथ्याङ्कहरु ववभाग र अन्तगवतका कायावलयहरुवाट
प्राप्त गनव सवकन्छ। ७ ददन अवनधसम्मको िल तथा मौसमी तथ्याङ्कहरु ननशुल्क र सो भन्दा वढी अवनधको
तथ्याङ्कमा तोवकएको दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ। िल र मौसम सम्वन्धी तथ्याङ्कका लानग िमशः िल तथ्याङ्क
तथा नेटवकव शाखा (सम्पकवः ०१४२५८२२४ ईमेलः datasection2018@gmail.com) र हावापानी
तथ्याङ्क तथा नेटवकव शाखा (सम्पकवः ०१४२५४४०८ ईमेलः

metdatadhm@gmail.com)

मा

सम्पकव गनुप
व नेछ।
४.४. ि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।ववस्तृत
िानकारीको लानग ववभागको कृवष हावापानन र हावापानी ववष्लेषण शाखामा समपकव गनव सवकनेछ।
४.५. हवाई उड्डयन मौसम सेवा: यो सेवा ववभागले अन्तरावष्ट्रय तथा आन्तररक हवाई उिान प्रयोिनका लानग
ननयनमत प्रदान गने गदव छ। यो सेवा ववभागको कायावलय स्थापना भएका ववमानस्थलमा दै ननकरुपमा ननयनमत
प्रदान गररन्छ।अन्तरावष्ट्रय ववमानस्थलमा आधा-आधा घण्टा र आन्तररक ववमानस्थलमा एक-एक घण्टाको
फरकमा सेवाहरु प्रदान गररन्छ भने मौसमको नबनग्रदो र सुधाररदो अवस्था ववश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार
ववशेष सूचनाहरु प्रदान गने गररन्छ।
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सेवा प्राप्त गनव लाग्ने दस्तुर र अवनध

सेवा प्राप्त गनव लाग्ने दस्तुर प्रचनलत कानून अनुसार हुने र सूचनाको प्रकृनत हे री १५ ददनसम्मको अवनध
लाग्न सक्नेछ।
िल तथा मौसम सम्बन्धी तथ्याङ्क प्रमाणीकरण गनव ननवेदन सवहत रु. ५०० शुल्क दाजखला गरी प्राप्त गनव
सवकन्छ भने अन्य तथ्याङ्क तोवकएको दस्तुर नतरे र प्राप्त गनव सवकनेछ।तथ्याङ्क सम्वन्धी सेवा प्राप्त गनव लाग्ने
दस्तुर सम्वन्धी ववस्तृत वववरण ववभागको वेवसाईटमा वा ननम्न नलङ्कवाट हे न व सवकनेछ।प्रकोप तथा तथ्याङ्क
प्रमाणीकरणका लानग २ ददनसम्म समय लाग्न सक्दछ भने िल-मौसमी तथ्याङ्क सधारणतया १ घण्टा दे जख १
ददनसम्ममा प्राप्त गनव सवकन्छ तर तथ्याङ्कको उपलब्धता हे री कनतपय अवस्थामा ७ ददनसम्मको समय लाग्न
सक्नेछ। तथ्याङ्क सम्वन्धी ववस्तृत वववरण ववभागको वेवसाईटमा वा ननम्न नलङ्कमा हे न व सवकनेछः
िल तथ्याङ्क दस्तुरः

http://dhm.gov.np/uploads/getdown/291712417Hydrological%20Data%20Rate.pdf
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थप िानकारीकारीका लानग सम्पकवः ०१४२५८२२४ ईमेलः datasection2018@gmail.com
मौसमी तथ्याङ्क दस्तुरः http://dhm.gov.np/uploads/getdown/461MetDataRevPriceList.pdf
थप िानकारीकारीका लानग सम्पकवः

०१४२५४४०८

ईमेलः

metdatadhm@gmail.com

तथ्याांक मागको फारमः http://dhm.gov.np/requestfordata/ र Online माध्यमबाट भुक्तानी तथा तथ्याांक प्राप्त
गने तररकाः http://dhm.gov.np/uploads/getnotice/746534867online%20data.pdf
तथ्याङ्क वाहे का ववभागले प्रदान गने अन्य सेवाहरु प्रचनलत कानून अनुसार हुने।
ु ान र पुव व सूचना लगायत अन्य िल-मौसम सूचना सम्प्रेषण
मौसम तथा वाढी पूवावनम
ु ान लगायतका अन्य मौसमी दै ननक प्रनतवेदन र
१) वेबसाईट माफवत सावविननकः मौसम तथा वाढी पूवावनम
तत्कानलक सूचनाहरु तयार गरी ववभागको वेवसाईट माफवत सावविननक गदव छ। लगभग ३०० वटा
िल-मौसमी केन्रहरुको तत्कानलक वषाव र नदी िलसतहको सूचना स्वचानलत रुपमा वेबसाईटमा
ननयनमत सावविननक गररन्छ भने १०/१० नमनेटको अन्तरमा अद्यावनधक गने गररएकोछ।

२) ईमेलमाफवत सम्प्रेषणः ववभागले तयार गरे को पूवस
व ूचना र सम्वजन्धत अन्य सूचनाहरु दै ननकरुपमा र
आवश्यकता अनुसार सम्वजन्धत सरोकारवालाको ईमेल माफवत सम्प्रेषण गररन्छ।उक्त सूचनाहरु
ववभागमा उपलब्ध स्थानीय तह र रावष्ट्रयस्तरका समाचारका माध्यमहरु एवां स्थानीय सञ्चार
माध्यमहरुको ईमेलमा समेत सम्प्रेषण गररन्छ। यसका साथै गृह मन्रालय रावष्ट्रय आपतकानलन
केन्र रावष्ट्रय ववपद् िोजखम न्यूननकरण तथा व्यवस्थापन प्रानधकरण लगायत कृवष स्वास्थ्य पयवटन
यातायात

नागररक उड्डययन सां ग सम्वजन्धत सरकारी

गैरसरकारी

नीजि ्षणेरका सां घसांगठन र

व्यजक्तको ईमल माफवत पठाउने गररन्छ।
३) २४ घण्टे टनलफोन तथा टोलवि सेवा सञ्चालनः िल तथा मौसम सम्वन्धी सूचना प्रदान गनवका लानग
फोनः ०१-४४८६८६९, ०१-४११३१९१ को टे नलफोन सेवा २४ घण्टा ३६५ ददन सञ्चालन हुने

ु ान हरे क ददन ववहान र साँझ ७ बिे नोवटस बोिव नां १६१८-०७०७व्यवस्था छ। मौसम पूवावनम
३३३३ माफवत श्रव्य (अनियो) रे किव समेत उपलब्ध गराउने गररएकोछ।बाढी तथा भारी वषाव

सम्बन्धी सूचना र पुव व सूचनाको लानग मनसून अवधी र भारी वषावको समयमा २४ घण्टा ननशुल्क
रुपमा ११५५ नम्वरको टोलवि सेवा सञ्चालन गने गररएको। यसका साथै अन्य टे नलफोन र ईमेल
माफवत समेत सूचना माग भए वमोजिम तरुन्त उपलब्ध गराईने व्यवस्था रहे कोछ।

ु ान महाशाखा,
मौसम सम्बन्धी िानकारीका लानग सम्पकवः िल तथा मौसम ववज्ञान ववभागको मौसम पूवावनम
नरभुवन अन्तरावष्ट्रय ववमानस्थल (TIA), गौचर, काठमािौ 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
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ु ान महाशाखा िल तथा मौसम ववज्ञान ववभाग
बाढी सम्वन्धी िानकारीका लानग सम्पकवः बाढी पूवावनम
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
४) भारी वषाव र बाढी

सम्वन्धी पुवस
व ूचना र चेतावनी मोवाईल सन्दे श माफवत सम्न्वनधत ्षणेर र नदी

तटीय ्षणेरका वानसन्दालाई वषावको पररमाण र नदी िलसतहको खतरा र चेतावनी तह पार गरे पनछ
पठाउने गररन्छ।

५) समाजिक सञ्चािाल जववटर फेसवुकको माध्यमवाट समय-समयमा तत्कानलन मौसम र बाढीको

अवस्थावारे सूचना सावविननक गररन्छ।सववसधारणका जिज्ञासाहरु टे नलफोनवाट २४ घण्टा सां वोधन
गने व्यवस्था छ।

६) सञ्चारका माध्यमहरु (रे नियो टे नलनभिन र परपनरका) माफवत िल तथा मौसमी सूचनाहरु सम्प्रेषण
गररन्छ।

७) दै ननक मौसम ववश्लेषण प्रनतवेदन सावविननक गरी र सरोकारवालाहरुलाई समेत ववद्युतीय माध्यमवाट
उपलब्ध गराईन्छ।

ववभागको नागररक विापर
ि.
सां .
१

से वा सुववधाको वववरण

दताव/चलानी तथा सोधपुछ

आवश्यक पने

लाग्ने

कागिात

समयावनध

मौजखक

ररतपूवक
व
२

खररद सम्बन्धी से वा

कागिात
सवहतको ननवेदन
ररतपूवक
व

३

आनथवक प्रशासन सम्बन्धी से वा

कागिात
सवहतको ननवेदन

४

िल ववज्ञान तथ्याङ्क (िल प्रवाह
िल सतह नथग्रेनी िलगुण)

तुरुन्त

(रािस्व छु टको

ननःशुल्क

जिम्मेवार शाखा
प्रशासन शाखा
कोठा नां . १०१

तोवकएको
हकमा

तोवकए

खररद एकाई

ननयमानुसार,अ

बमोजिम

कोठा नां . ३०१

न्यथा २ ददन
तोवकएको
हकमा
ननयमानुसार,

ननःशुल्क

आनथवक प्रशासन शाखा
कोठा नां . ६०४

अन्यथा ३ ददन

ननवेदन तथ्याङ्क
माग फाराम,

लाग्ने शुल्क

१ ददन

तोवकए

िल तथ्याांक तथा नेटवकव

बमोजिम

शाखा कोठा नां . २०९

गुनासो सुन्ने
अनधकारी
प्रमुख प्रशासन
शाखा
कोठा नां . ५०२
गुनासो सुन्ने
अनधकारी
कोठा नां . ८०५
गुनासो सुन्ने
अनधकारी
कोठा नां . ८०५
प्रमुख िल
ववज्ञान
महाशाखा
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हकमा नसफाररश)

कोठा नां . ५०५
प्रमुख िल

५

िल ववज्ञान तथ्याङ्क प्रमाजणकरण

ननवेदन

२ ददन

रु ५००।-

िल तथ्याांक तथा नेटवकव

ववज्ञान

शाखा कोठा नां . २०९

महाशाखा
कोठा नां . ५०५
प्रमुख िल

६

ताल तलैया नसमसार सम्बन्धी
सू चना

मौजखक /
ननवेदन

१ ददन

ननःशुल्क

नथग्रेनी तथा िलाशय

ववज्ञान

शाखा कोठा नां . १०३

महाशाखा
कोठा नां . ५०५

७

वहम वहमताल वहमिल वहम
नदी सम्बन्धी सू चना

मौजखक /
ननवेदन

वहम सभे्षणण तथा
१ ददन

ननःशुल्क

वहमताल शाखा कोठा नां .
१०४

प्रमुख िल
ववज्ञान
महाशाखा
कोठा नां . ५०५
प्रमुख बाढी

८

बाढी तथा दै ननक िलप्रवाह
पूवावनम
ु ान सू चना

मौजखक /
ननवेदन

१ घण्टा

ननःशुल्क

बाढी पूवावनम
ु ान शाखा

पूवावनम
ु ान

कोठा नां . २०६

महाशाखा
कोठा नां . ७०५

हावापानी तथ्याङ्क (तापिम,
९

ननवेदन तथ्याङ्क

वषाव, आरता, वायुको ददशा र

माग फाराम,

गनत, माटोको तापिम, सौयव

(रािस्व छु टको

अवनध आदद)

बवढमा ७ ददन

तोवकए
बमोजिम

हकमा नसफाररश)

हावापानी तथ्याङ्क तथा
नेटवकव शाखा
कोठा नां . ४०५
हावापानी तथ्याङ्क तथा

१०

मौसमी तथ्याङ्क प्रमाजणकरण

ननवेदन

बवढमा ७ ददन

रु ५००।-

नेटवकव शाखा कोठा नां.
४०५

प्रकाजशत मानसक, ऋतुगत तथा
वावषवक हावापानी प्रनतवेदन
११

िलवायु सम्बन्धी िानकारी
हावापानी अनुगमन प्रनतवेदन

प्रमुख हावापानी
ववज्ञान
महाशाखा
कोठा नां . ८०५
प्रमुख हावापानी
ववज्ञान
महाशाखा
कोठा नां . ८०५
प्रमुख हावापानी

ननवेदन /
मौजखक

बवढमा ३ ददन

ननःशुल्क

हावापानी ववश्लेषण शाखा

ववज्ञान

कोठा नां . ३०४

महाशाखा
कोठा नां . ८०५

आदद

प्रमुख हावापानी
१२

साप्तावहक कृवष मौसमी प्रनतवेदन

ननवेदन

बवढमा ३ ददन

ननःशुल्क

कृवष हावापानी शाखा

ववज्ञान

कोठा नां . ३०९

महाशाखा
कोठा नां . ८०५
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१३

१४

मौसमी उपकरण सम्बन्धी
िानकारी

मौसमी अवस्थाको अनुगमन
पूवावनम
ु ान तथा पूवस
व ू चना

हवाई मौसमी अवस्थाको
१५

अनुगमन पूवावनम
ु ान तथा
पूवस
व ू चना

ननवेदन /
मौजखक

मौजखक /
ननवेदन

मौजखक /
ननवेदन

उपकरण क्यानलब्रे सन तथा
बवढमा ३ ददन

ननःशुल्क

कोठा नां . ३१०
मौसम पूवावनम
ु ान शाखा
१ - ६ घण्टा

ननःशुल्क

पूवावनम
ु ान नबनध सम्बन्धी
िानकारी

नरभुवन अन्तराववष्ट्रय
ववमानस्थल गौचर

१ – ६ घण्टा

ननःशुल्क

मौसम केन्र अवलोकन तथा
१६

व्यवस्थापन शाखा

बवढमा ७ ददन

ननःशुल्क

पूवावनम
ु ान
महाशाखा
कोठा नां . ६०५
प्रमुख मौसम
पूवावनम
ु ान
महाशाखा
कोठा नां . ६०५

हवाई उड्डयन मौसम

प्रमुख मौसम

शाखा

पूवावनम
ु ान

नरभुवन अन्तराववष्ट्रय

महाशाखा

ववमानस्थल गौचर

कोठा नां . ६०५

काठमािौँ एरोनसनोजटटक
ननवेदन

प्रमुख मौसम

एकाई नरभुवन अन्तराववष्ट्रय
ववमानस्थल गौचर

प्रमुख मौसम
पूवावनम
ु ान
महाशाखा
कोठा नां . ६०५
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6

सेवा प्रदान गने महाशाखा शाखा कायावलय र जिम्मेवार अनधकारी

नस.न. ववभाग/महाशाखा/शाखा
१

िल

तथा

मौसम

जिम्मेवार अनधकारी

सम्पकव

ववज्ञान महाननदे शक श्री सरिु कुमार वैद्य

०१4219047

नबभाग
२

हावापानी ववज्ञान महाशाखा

कोठा नां ९०२
उपमहाननदे शक िा. िगददश्वर कमावचायव

०१4258270
कोठा नां ८०५

२.१

२.२

हावापानी तथ्याङ्क तथा

नसननयर निनभिनल मेटेररयोलोजिि सुमन कुमार ०१४२५८२२४

नेटवकव शाखा

रे ग्मी

हावापानी ववश्लेषण शाखा

नसननयर निनभिनल मेटेररयोलोजिि

१०८) कोठा नां. ४०५
िा. ईजन्दरा ०१४२५८२२४

किेल
२.३

३

कृवष हावापानी शाखा

ु ान महशाखा
बाढी पूवावनम

(Ext.

(Ext.

१२७) कोठा नां. ३०२

नसननयर निनभिनल मेटेररयोलोजिि

िा. ईजन्दरा ०१४२५८२२४

(Ext.

किेल

१२९) कोठा नां. ३०२

उपमहाननदे शक श्री कमल राम िोशी

०१42५८२४५
कोठा नां ७०५

३.१

ु ान शाखा
बाढी पूवावनम

नसननयर निनभिनल हाईड्रोलोजिि

श्री वविम ०१४२५८२२४

श्रे ष्ठ िुवा
३.२

िलववज्ञान मोिनलङ शाखा

१२९) कोठा नां २०७

नसननयर निनभिनल हाईड्रोलोजिि श्री राम प्रसाद ०१४२५८२२४ (Ext. २४)
अवस्थी

३.३

३.४

३.५

कोठा नां ७०४

िल्ोत अनुसन्धान तथा

नसननयर

निनभिनल

हाईड्रोलोजिि

परामशव शाखा

खड्का

ररमोट सेजन्सङ तथा भु-

नसननयर

सूचना शाखा

खड्का

कोठा नां ७०१

टे नलमेवि तथा सूचना

नसननयर निनभिनल ईजन्िननयर श्री गौरव नगरी

०१४२५८२२४(Ext.१२६)

ु ान महाशाखा
मौसम पूवावनम

श्री

रीता

०१४२५८२२४ (Ext. २५)
कोठा नां ७०१

निनभिनल

हाईड्रोलोजिि

प्रववनध शाखा
४

(Ext.

श्री

रीता

०१४२५८२२४ (Ext. २५)

कोठा नां २०१
उपमहाननदे शक िा. अचवना श्रे ष्ठ

०१4215396

कोठा
19

नां

६०५
४.१

४.२

ु ान महाशाखा
मौसम पूवावनम

हवाई उड्डयन मौसम शाखा

नसननयर निनभिनल मेटेररयोलोजिि
श्री रािुधर प्रधानाङ्ग

०१४११३१९१

श्री शान्ती कांिेल

नरभुवन अन्तरावष्ट्रय
ववमानस्थल

नसननयर निनभिनल मेटेररयोलोजिि
श्री ववभुनत पोख्रेल
श्री ननरािन सापकोटा
श्री प्रनतभा मानान्धर

४.३

मौसम मोिनलङ शाखा

नसननयर निनभिनल मेटेररयोलोजिि

४.४

उपकरण तथा क्यानलब्रे सन

नसननयर निनभिनल मेटेररयोलोजिि

शाखा

नेपाल

१३१ ) कोठा नां ३१०

५

िल ववज्ञान महाशाखा

उपमहाननदे शक िा. रािन भट्टराई

०१4219052

५.१

िल तथ्याङ्क तथा नेटवकव

नसननयर निनभिनल हाईड्रोलोजिि

श्री ददनकर ०१४२५८२२४

शाखा

कायस्थ

वहम सवे्षणण तथा वहमताल

नसननयर

शाखा

तुलाधर

नथग्रेनी तथा िलाशय शाखा

नसननयर निनभिनल हाईड्रोलोजिि श्री राम प्रसाद ०१४२५८२२४ (Ext. २४)

५.२

५.३

५.४

िलगुण तथा वववकरण
शाखा

जशव प्रसाद ०१४२५८२२४

(Ext.

(Ext.

१३६) कोठा नां १०२
निनभिनल

हाईड्रोलोजिि

श्री

सुवाष ०१४२५८२२४ (Ext.
१२४ ) कोठा नां २०३

अवस्थी

कोठा नां ७०४

नसननयर निनभिनल केनमि श्री अिुन
व न्यौपाने

०१४२५८२२४

(Ext.

कोठा नां १०४
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)

मातहतका कायवलयहरु
नस. न.
१.

१.१

कायावलय
िल

तथा

कायावलय प्रमूख/जिम्मेवार अनधकारी
मौसम

ववज्ञान नसनयर

निनभिनल

हाईड्रोलोजिि

सम्पकव
सुननल ०२५५२०२७२

कायावलय धरान

पोख्रेल

एरोनसनजटटक वफल्ि केन्र

मौसम ववज्ञान सहायाक श्री ववकास दे उिा

०२१४६१२७६

मौसम ववज्ञान सहायाक श्री केशव खरे ल

०५३५२००८१

ववराटनगर एअरपोटव
१.२

एरोनसनजटटक वफल्ि केन्र
नसमरा एअरपोटव

१.३

१.४

श्री राजिव कुमार ०४१४२५२३७

एरोनसनजटटक वफल्ि केन्र

मौसम ववज्ञान सहायाक

िनकपुर एअरपोटव

झा

एरोनसनजटटक वफल्ि केन्र

मौसम ववज्ञान सहायाक श्री सुमन भट्टराई

०२५५२०२७२

मौसम ववज्ञान सहायाक श्री सतेन्रकुमार झा

०२५५२०२७२

मौसम ववज्ञान सहायाक

०२५५२०२७२

भरपुर एअरपोटव
१.५

एरोनसनजटटक वफल्ि केन्र
लुक्ला एअरपोटव

१.६

एरोनसनजटटक वफल्ि केन्र
तुजम्लङटार एअरपोटव

१.७

नसनजटटक

वफल्ि

केन्र

मौसम ववज्ञान सहायाक

०२४४६०५२१

वफल्ि

केन्र

मौसम ववज्ञान सहायाक श्री राकेश श्रे ष्ठ

०२६५२२२३४

वफल्ि

केन्र

मौसम ववज्ञान सहायाक श्री अनभयान पौिेल

०३७५२०३२७

मौसम

ववज्ञान

ु
ताटलेिङ
१.८

नसनजटटक
धनकुटा

१.९

नसनजटटक
ओखलढु ङ्गा

२

िल

तथा

०61465299

कायावलय पोखरा
२.१

नारायणी

बेनसन

कायावलय

हाईड्रोलोजिि ईजन्िननयर राम ववकेश राय

०५६५२६४०९

नारायणघाट जचतवन
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२.२

२.३

श्री जचरा कुमारी ०६१४६५४६०

एरोनसनजटटक वफल्ि केन्र

मौसम ववज्ञान सहायक

पोखरा एअरपोटव

ढकाल

एरोनसनजटटक वफल्ि केन्र

मौसम ववज्ञान सहायक श्री सरोि अनधकारी

०61465299

िोमसोम एअरपोटव
३.

िल

तथा

मौसम

ववज्ञान नसननयर निनभिनल मेटेररयोलोजिि श्री सुिन ०७१५०६१६४

कायावलय भैरहवा
३.१

हवाइ

मौसम

गौतमबुि

सुवेदी

केन्र

नसननयर निनभिनल मेटेररयोलोजिि श्री सुवाष o71507262

अन्तरावष्ट्रय ररमाल

ववमानस्थल भैरहवा
३.२

एरोनसनजटटक वफल्ि केन्र

मौसम ववज्ञान सहायक

नेपालगञ्ज एअरपोटव

नब.के

३.३

नसनजटटक वफल्ि केन्र दाङ

मौसम ववज्ञान सहायक श्री श्रे या ररिाल

४.

िल

४.१

तथा

मौसम

श्री पल बहादुर o81565288

o82560034

ववज्ञान नसननयर निनभिनल हाईड्रोलोजिि श्री नबनोद ०८१५४२१०७

कायावलय कोहलपुर

परािुली

महाकाली बेनसन कायावलय

हाईड्रोलोजिि ईजन्िननयर श्री गोनबन्द झा

091550622

अत्तररया कैलाली
४.२

एरो नसनजटटक वफल्ि केन्र, मौसम ववज्ञान सहायक श्री वहमाल
सुखेत एअरपोटव

४.३

नसवाकोटी

एरो नसनजटटक वफल्ि केन्र, मौसम ववज्ञान सहायाक श्री मेनका कुमारी 081540101
ताल्चा एअरपोटव

४.४

083520210

झा

081540101

एरो नसनजटटक वफल्ि केन्र, मौसम ववज्ञान सहायाक
नसनमकोट एअरपोटव

४.५

४.६

नसनजटटक वफल्ि केन्र,

ना.

मौसम

ववज्ञान

सहायाक

आसामपुरा 087520187

िुम्ला

काकी

नसनजटटक वफल्ि कायावलय,

मौसम ववज्ञान सहायक श्री सन्तोष भट्टराई

094412020

ददपायल
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४.७

7

नसनजटटक वफल्ि कायावलय,

मौसम ववज्ञान सहायक

ििेल्धुरा

सुनार

श्री श्याम बहादुर 096420221

प्रमुख प्रवक्ता तथा सूचना अनधकारीको वववरण

ि.सां.

पदानधकारी

नाम

१

महाननदे शक

सरिु कुमार वैद्य

२

गुनासो सुन्ने अनधकारी

िा. िगददश्वर कमावचायव उपमहाननदे शक
सम्पकवः०१-४२५८२७० कोठा नः ८०५

३

प्रवक्ता

सुमन कुमार रे ग्मी नसननयर निनभिनल मेटेररयोलोजिि

४

सूचना अनधकारी

राम प्रसाद अवस्थी नसननयर निनभिनल हाईड्रोलोजिि

8

सम्पकवः ९८६३४७७९१५ कोठा नः ४०५
सम्पकवः ९८६३४७७९१६ कोठा नः ७०४

आ.व २०७८/७९ (साउन-असोि) मा सम्पादन भएका मुख्य-मुख्य कामको वववरण

ि.सां.

प्रमुख कायवहरु

१

३

ददनको

कैवफयत
मौसम

दै ननक २ वटा बुलेवटन िम्मा २२० वटा

ु ान बुलेवटन
पूवावनम
२

ववशेष मौसम बुलेवटन

मनसुनभर १८ वटा; पोस्ट मनसुन २ वटा

३

ु ान
३ ददनको बाढी पूवावनम

दै ननक १ वटा बुलेवटन; िम्मा ९५ वटा

बुलेवटन
४

बाढी ववशेष बुलेवटन

५

SMS

६

माफवत

६ वटा
बाढी

मनसुनभर िम्मा ६७ लाख वटा; पोस्ट मनसुन (कानतवक १ दे जख

पूवस
व ूचना

३)मा १४ लाख ३८ हिार वटा

सप्तावहक मौसम वुलेवटन

१६ वटा; ७७ वटै जिल्लाको साप्तावहक मौसम अवस्था नेपाल कृवष

साप्तावहक कृवष मौसम

अनुसन्धान पररषदसां गको सहकायवमा सम्प्रेषण

23

सल्लाह वुलेवटन

७

अन्तरावष्ट्रय र आन्तररक

प्रत्येक आधा घण्टामा

हवाई उिान मौसम सूचना
८

प्रत्येक ददन नबहान ५:४५ बिे वकनतवपरु बाट उिान; ३० वक.मी.

रे नियोसोण्ि सञ्चालन

मानथसम्मको Vertical Profile सां कलन
९

लुजम्दङ, होङ्गु, तल्लो वरुण र ठु लागी वहमतालको लानग Technical and

Green Climate Fund
(GCF) Project Funding

Funding Proposal तयार गररएको

Proposal तयारी
१०

११

कमवचारी ्षणमता अनभवृवि

नसनजटटक र एरोनसनजटटक केन्रहरुका लानग अब्िरभर ्षणमता ववकास

तानलम सम्पन्न

तानलम (सहभागीः २१ वटा केन्रमा कायवरत कमवचाहरीहरु)

Aviation Mob. App

ववमान चालक र हवाई सेवाका लानग सूचना सम्प्रेषण प्रयोिनाथव

ववकास र सञ्चालन

मोवाई एप ववकास र सञ्चालन भएको।

आ.व २०७८/७९ (साउन-असोि) सम्मको खचव वववरण

ि.सां.

१.

कायविम

िल तथा मौसम ववज्ञान
ववभाग

२.

ववजत्तय प्रगनत (रु लाख)

ववजत्तय प्रगनत (%)

भौनतक

चालु

पूँिीगत

िम्मा

चालु

पूँिीगत

िम्मा

प्रगनत %

199.2

9.9

209.0

73.1

7.1

50.7

66.1

7.4

0.0

7.4

87.4

0.0

31.6

40.6

प्राथानमकता प्राप्त नदद
बेजशन बाढी िोजखम
ब्यवस्थापन आयोिना
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३.

िलवायु प्रकोप समुत्थान
ननमावण आयोिना

४.

िल तथा मौसम ववज्ञान
कायविम
िम्मा

9

6.4

0.0

6.4

67.2

0.0

67.2

71.6

247.3

93.7

340.9

71.7

71.0

71.5

56.2

460.3

103.5

563.8

72.4

36.1

61.1

60.4

ववभागको वेवसाईट

यस िल तथा मौसम ववज्ञान ववभागको वेवसाइट www.dhm.gov.np

ु ान तथा सूचनाको लानग
बाढी पुवावनम

ु ानको लानग www.mfd.gov.np रहे को छ।
www.hydrology.gov.np, र मौसम पुवावनम
10 ववभागमा परे का सूचना माग सम्वन्धी ननवेदनः
नलजखतरुपमा माग नभएको र ईमेल/फोन माफवत िानकारी माग भएको सूचनाहरु प्रदान गररएको।

प्रस्तुत वववरण ववभागको वेवसाइट www.dhm.gov.np मा हे न व सवकनेछ।
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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