निम्नािूशारको प्रकृ या पुरा गरी निभागमा उपलव्ध जल तथा मौसम तथयाांकका प्राप्त गिन सककिेछ।
१. आफु लाई तथयाांक आिश्यक पिे स्थािहरुमा रहेका जल तथा मौसम के न्द्रहरुको िारेमा िुझ्िको लानग यस
निभागको िेबसाईटमा रहेको के न्द्रहरुको नििरण िक्सामा हेरी के न्द्रहरु छान्ने ।
(https://www.google.com/maps/d/viewer?fbclid=IwAR2IgWmoTHhw71w2FXDWfA1Q9SGHaYwe9lRWSbZ6iA0P1nOkoPzOt1Mbhk&mid=14YCAfnTOMD4fCOhX_OkrLHjHgfZVEuE&ll=28.20302064560546%2C84.08330805555555&z=
6)
२. यसरी के न्द्रहरु छानिसके पनछ सो के न्द्रहरुमा कनहले देनि कनहले सम्मको तथयाांक छ एककि गिन
http://dhm.gov.np/download/ को क्रम सांख्या २०,२१,२२* मा गएर Data Availability Sheet मा गएर
सोको जािकारी नलिे ।
िोट* Data Availability 2016 सम्म मात्र अपडेट गररएको छ ।
३. यसरी के न्द्रहरु र ती के न्द्रहरुमा उपलब्ध तथयाांकको जािकारी प्राप्त गरी सके पछी आिश्यक तथयाांकको नििरण
Meteorological/ Hydrological Data Request Form (https://dhm.gov.np/requestfordata) मा भरी
तपनशलका कागजातहरुसनहतपेश गिे। तीकागजातहरु यस कायानलयमा आई बुझाउि िा मौसम तथयाांक शािाको
ईमेल metdatadhm@gmail.com र जलविज्ञान तथ्ाांक शाखाको ईमेल datasection2018@gmail.com
मा प्रेनशत गिन सककिे।
४. स्िदेशी तथा निदेशी निद्यार्थनहरुको हकमााः
क. आफु अध्ययिरत शैनिक सांस्थाको नसफाररस पत्र (Recommendation Letter) - १ प्रनत
ि. आफु ले अिुसन्द्धाि गिन चाहेको निषयको छोटकरीमा जािकारी सनहतको प्रस्ताििा (Proposal) - १ प्रनत
५. सांघ सांस्थाहरुको हकमााः
क. आफु ले अिुसन्द्धाि गिन चाहेको निषयको छोटकरीमा जािकारी सनहतको प्रस्ताििा (Proposal) - १ प्रनत
ि. सांघ सांस्थाको लेटर प्याडमा तथयाांक माग गररएको नििेदि - १ प्रनत
६. व्यनिगत प्रयोजिको हकमााः
क. आफु ले अिुसन्द्धाि गिन चाहेको निषयको छोटकरीमा जािकारी सनहतको प्रस्ताििा (Proposal) - १ प्रनत
प्राप्त नििेदि र कागजातको जााँचिुझ गरी उपलव्ध तथयाांक अिुशारको लाग्ने शुल्कको जािकारी गराईिे छ र सो
िमोनजमको राजश्व दानिला भएको प्रमाण प्राप्त भए पश्चात तथयाांक ईमेल माफन त उपलव्ध गराईिेछ। साथै, सांभि
भएसम्म राजश्व दानिला online निधीिाट गिुन होला । Online निधीिाट माफन त राजश्व दानिला गिे प्रकृ याका
लानग सांलग्न पािामा हेिुन होला ।

निमा रकम दानि/ समयािकद थप लगायतका कायनहरु गिन आिश्यक जल तथा मौसम तथयाांक प्रमानणकरण
गिुन परे मा तल को प्रकृ या पुरा गरी प्राप्त गिन सककिेछ।
निम्न नििरणहरु सपष्ट िुलाई सांघ सांस्थाहरुको हकमा सांघ सांस्थाको लेटर प्याडमा (हस्तािर सनहत) िा व्यनिको हकमा
हस्तािर सनहतको प्रमानणकरणको लानग नििेदि - १ प्रनत
नििेदिमा सांलग्न / उल्लेि गिुप
न िे नििरणहरुाः
िनतको नििरण (साराांश मात्र)
िनत भएको स्थाि (सम्भि भए सम्म अिाांस र देशान्द्तर (Coordinates) सनहत)
िनत भएको नमनत र समय िा अिनध (एककि िभए अिुमानित समय)
ती कागजातहरु मौसम तथयाांक शािाको ईमेल metdatadhm@gmail.com मा प्रेनशत गिन सककिे । प्राप्त नििेदि र
कागजातको जााँच गरी उपलव्ध तथयाांकको आधारमा तथयाांक प्रमानणकरण नबबरण तयार गररिेछ र नियमािूशारको राजश्व
दानिला भएको प्रमाण प्राप्त भए पश्चात सो नबबरण उपलव्ध गराईिेछ।

हािापािी तथयाांक तथा िेटिकन शािा
हािापािी निज्ञाि महाशािा, बबरमहल

जल तथा मौसम निज्ञाि निभागको तथयाांक प्रानप्तको लानग अिलाईि प्रनिनध (Connect IPS )
माफन त राजश्व भुिानि गिे प्रकृ या
१. सबै भन्द्दा पनहले तलको ललांक िोल्िुहोला
२. https://rajaswa.fcgo.gov.np/#/auth/login
३. मानथको ललांक िोनलसके पनछ तल देिाईएको नस्क्रि िुल्िेछ जााँहा तपाईंले आफ्िो िाता िोल्िुपिे हुन्द्छ। यकद पनहलोपटक यो
प्रनिनध प्रयोग गदै हुिुहुन्द्छ भिे “ियााँ प्रयोगकतान दतान” मा नक्लक गिुनहोला। यकद आफ्िो िाता पनहलेिै छ भिे बुाँदा िां ७ मा
जािुहोला।
४. त्यस पनछ आउिे नस्क्रिमा तल देिाईएझैं आफ्िो ईमेल ठे गािा ईनन्द्ि गरी पुि “ियााँ प्रयोगकतान दतान” मा नथच्िुहोला।

५. अब नस्क्रिमा देनििे टोकि िां लाई तल देिाईएको स्थािमा लेनि “टोकि प्रमानणत गिुनहोस्” मा नक्लक गिुन पिेछ।

६. अब तपाईंले तल देिाईएको झैं स्थािहरुमा आफ्िो नििरण प्रनिष्ट गरी “Submit” बटिमा नक्लक गिुनहोस।

७. अब देनििे नस्क्रिमा आफ्िो िाताको लानग पासिडन प्रनिष्ट गिुप
न िे हुन्द्छ सोको लानग नस्क्रिको िायााँ परि देिाईएको कु रालाई
ध्यािमा रानि पास्िडन राख्नुहोस र “पासिडन नसजनिा गिुनहोस्” मा नक्लक गिुनहोस्।

८. पास्िडन नसजनिा गररसके पनछ तल नस्क्रिमा देिाईएझै “ड्यासिोडन” मा नक्लक गरी आफ्िो प्रोफाईल मा जाि सक्नुहुिेछ अन्द्यथा पुि
बुाँदा िां १ मा उल्लेि गररएको ललांक िोनल आफ्िो प्रयोगकतान िाम र पासिडन ईनन्द्ि गिुन पिे हुन्द्छ।

९. आफ्िो Username र Password प्रयोग गररसके पनछ तल देिाईएको नस्क्रिमा गई ियााँ भौचर तयार गिुनहोस् मा नक्लक
गिुनहोला।

१०. अब देिापिे नस्क्रिमा तलको झैं प्रदेशको हकमा बागमनत छान्नुहोस र राजस्ि बुझाउिुपिे कायानलय को हकमा “जल तथा मौसम
निज्ञाि निभाग” छान्नुहोस।

११. अब देनििे नस्क्रिमा आफु ले राजश्व भुिानि गिन चाहेको आर्थनक िषन,लगायतका नस्क्रिको मानथल्लो भागमा देनिएका नििरणहरु
रठक भए िभएको एककि गरे पश्चात तल्लो भागमा रहेको नििरण टेिल
ु मा िापत अन्द्तगनतको िानल स्थािमा “अन्द्य” सेलेक्ट
गिुनहोला, नशषनक नििरण अन्द्तगनतको िानल स्थािमा “अन्द्य निक्रीबाट प्राप्त रकम [14213]” सेलेक्ट गिुनहोला, नििरणमा “Data
Price ” लेनि रकमको स्थािमा आफु ले भुक्तानि गिुन पिे रकम उल्लेि गरी श्रोतमा करकरिको स्थाि लाई िानलिै रानि “Next
” मा नक्लक गिुनहोला।

१२. अब देनििे तलको नस्क्रिमा आफु ले भरे को नििरण रठक रहे िरहेको एककि गरर “भुक्तािी निकल्पहरु” अन्द्तगनत रहेको Connect
IPS लाई सेलेक्ट गरी रकम भुिानिको लानग नक्लक गिुनहोस।

१३. अब भिे तपाईले आफ्िो ConnectIPS मा रनजष्टर भएको िाता लागईि गरे पश्चात आफ्िो नस्क्रिमा स्ित देिा पिे तलको
नििरणहरु हेरी ConnectIPS मा जोनडएको आफ्िो बैंक िातालाई छािेर “Submit ” बटिमा नथचेपनछ तपाईको भुिानिको
प्रकृ या सम्पन्न भयो। भुिानि भए िभएको सुनिनश्चत गिन बुाँदा िां १३ मा उल्लेि भएभमोनजम गिुनपिेछ

१४. मानथ उल्लेि गरे बमोनजम आफ्िो भुिानि गररसके पनछ पुि राजश्व भुिानि सेिाको पोटनलामा गएर आफ्िो िातामा लगईि
गररसके पनछ ‘’रकम भुिािी भईसके का भौचर’ मा नक्लक गदान तल नस्क्रिमा देिाईएको झै तपाईले भुिानि गिुनभएको राजश्चको
नििरण देनिएमा उि नििरणलाई नप्रन्द्ट गिनको लानग “कायनहरु” मा देनििे

नप्रन्द्ट बटिमा नथच्िुहोस र त्यसपनछ देिापिे

राजश्वको पुणन नििरणको नस्क्रिलाई नप्रन्द्ट गिन स्क्नुहुिेछ भिे सोनह नस्क्रिको नस्क्रि सट गरे र यस निभागको तथयाांक शािाको ईमेल
आईनड metdatadhm@gmail.com मा आफ्िो पुणन नििरण सनहत पठाई सोको जािकारी यस शािामा गराउिु पिेछ।

१५ . तपईले पठाउिुभएको राजश्व भुिानिको मानथ देिाईएको झैं भौचर यस शािामा प्राप्त भैसके पश्चात यस निभागको लेिा
शािा बाट सो रकम प्राप्त भएको सुनिनश्चत भैसके पनछ तपाईको ईमलेमा माग गिुनभए बमोनजमको तथयाांक प्राप्त गिन सक्नुहुिेछ।

