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विपद् पिूव सचूना सम्बन्धी जल तथा मौसम विज्ञान विभागले परु् याउने सेिा 

 

मनसनुको समय भनेको विपद्को समय पनन हो। विपद् जोखिम न्यनू गनन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले 
विभभन्न सेिाहरु परु् याइरहेको छ। ती सेिाहरु विविध माध्यमबाट सकंटासन्न समदुाय लगायत सरोकारिालाहरु 
समक्ष परु् याउन विभाग क्रियाशील रहेको छ। यस ैसन्दभनमा गत आषाढ २६ गत ेमाननीय ऊजान, जलस्रोत 
तथा भसचंाई मन्रीज्यकूो सभाकक्षमा प्रदेशसभाका माननीय मन्रीज्यहूरू सहहतको बठैकमा उठेका विषय 
िस्तहुरू तथा आषाढ २८ गत ेमाननीय गहृ मन्रीज्यकूो सभाकक्षमा भएको छलफल तथा ननचोडका आधारमा 
यस विभागले पयुानएको सेिालाई थप प्रभािकारी बनाउन यो प्रनतिेदन तयार गररएको छ । िासगरी यस 
विभागले परु् याउने सेिाहरु र प्राप्त गनन सक्रकने माध्यम तथा थप सचूना सम्प्पे्रषणका लागग के के गनन 
सक्रकन्छ भन्ने बारे यहााँ प्रस्ततु गररएको छ। विपद् व्यिस्थापन एउटा बहु-सरोकारिाला विषय िस्त ुभएकोले 
पनन यसको सहह ननदानका लागग हामी सिकैो साझा जजम्प्मेिारी रहन्छ । 

१. ततन दिनको मौसम पिूावनमुान सेिााः 
मनसनुको अिगधमा मनसनु सक्रिय र ननजरिय हुने चि चभलरहन्छ। विभागले ३ हदन पिून न ैमौसम 
पिूाननमुान गने गरेको छ। समग्रमा कुन ् क्षेरमा कस्तो मौसम रहन्छ भन्ने कुरा विभागको website    
http://www.mfd.gov.np/ को Recent News and Releases बाट हेनन र थाहा पाउन सक्रकन्छ । यसमा 
नेपाललाई मोटामोटी ३ भागमा बााँडी पिून, मध्य र पजचचम क्षेर भन्ने गररन्छ। यसका अलािा ३ हदन (अथानत 
७२ घण्टाको मौसम पिूाननमुानको अिस्था) http://www.mfd.gov.np/nwp/  बाट हेनन सक्रकन्छ। यसमा आफूले 
हेनन िा थाहा पाउन चाहेको मौसम पिूाननमुानको अिस्था जजल्लागत रुपमा समेत हेनन सक्रकन्छ। यो कम्प्प्यटुर 
मोडलबाट आएको पिूाननमुान हो । नक्साको सब ैभन्दा मागथ INIT MON 16 Jul 11:45 NPT, FCST Wed 18 Jul 

18:45 NPT जस्तो लेखिएको हुन्छ। मागथको लाइन INIT MON 16 Jul 11:45 NPT ल ेउपरोक्त भमनत र समयका 
आधारमा कुन भमनत र समयका लागग पिूाननमुान गररएको हो सो थाहा पाउन माउसको cursor लाई घण्टा 
लेखिएको scroll मा तल मागथ गनुनपछन । 
 

२. विगत २४ घण्टाको मौसमी अिस्था: 
विगत २४ घण्टाको अिगधमा २० प्रमिु स्थानमा परेको िषानको वििरण थाहा पाउन तथा हहमाल आरोहहका 
लागग यो िेभसाईट हेनन सक्रकन्छ । http://www.mfd.gov.np/ 
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३. निीको बहाि: 
कुन ्नदीमा जल सतह के कनत छ / चेतािनी तह िा ितराको तह पार गरेको छ क्रक छैन भनी थाहा पाउन 
http://hydrology.gov.np/#/?_k=w3n331 मा हेने । नेपालको नक्सामा देिाईए अनसुारका स्थानहरूको 
ररयलटाईम तथ्याङ्क प्राप्त भईरहेको हुन्छ । त्यस ैपेजको मागथ देिाइएको River Watch मा जक्लक गयो 
भने सबे प्रमिु नदीहरू जल सतह ररयलटाईमा हेनन सक्रकन्छ । यहद सब ैहररयो छ भने कुन ैपनन नदीमा 
जल सतह चेतािनी िा ितरा तह पार नगरेको भन्ने बखुझन्छ भने पहेंलो रंगले त्यो नदी विशषेमा जल 
सतह चेतािनी तह पार गरेको भन्ने बखुझन्छ। यहद रातो छ भने जल सतह ितराको तहभन्दा मागथबाट 
पानी बगेको छ भन्ने बखुझन्छ। 

 

कुन ैपनन नदीमा यहद जल सतह बढेर चेतािनी तह िा ितराको तह पार गरेको छ भने यो सचूना गहृ 
मन्रालयको राजरिय आपत् कालीन कायन सचंालन केन्र र विभभन्न जजल्लाका जजल्ला आपत् कालीन कायन 
सचंालन केन्रमा मोबाइल SMS सचूना पठाइन्छ। गलत सचूना प्रिाह नहोस ्भन्नाका लागग कम्प्प्यटुरमा 
प्राप्त सचूना जुन ्भसध ैमापन सयंन्र सगं जडान गररएको स्थानबाट प्राप्त भएको हुन्छ, लाई पनुः एकपटक 
ननजचचत गररसकेपनछ त्यस नदीको बाढी प्रभावित क्षेर िा डुबान क्षरेमा बसोबास गने सब ैNTC र Ncell का 
मोबाइल फोनमा SMS पठाइन्छ। साथै गहृ मन्रालयको राजरिय आपत् कालीन कायन सचंालन केन्र र विभभन्न 
जजल्लाका जजल्ला आपत् कालीन कायन सचंालन केन्रमा समेत सचूना प्रिाह हुन्छ । SMS विभभन्न चरणका 
रहेका हुन्छन।् यस्तो SMS प्राप्त भइसकेपनछ सबजैना चनािो हुने र ितराको सकेंत पनन आएको छ भने 
सरुक्षक्षत स्थानमा गई बस्नपुनेछ। यो सेिा २४ घण्टा सचुारू हुने हुाँदा जुनसकैु बित पनन SMS आउन सक्छ। 
SMS प्राप्त गररसकेपनछ आफ्नो घरपररिार, छरनछमेक र समदुायमा समेत सचूना परु् याउन ुपदनछ।  

 

४. अत्याधधक िरावाः 
बाढी, पहहरो र अत्यागधक िषानको नजजकको सम्प्बन्ध हुने हुाँदा र अत्यागधक िषानले केही समयपनछ पहहरोका 
साथसाथ ैबाढी पनन ननम्प्त्याउन सक्न ेभएकोले विभागले तोकेको ननजचचत भसमाना भन्दा बढी िषान भएमा 
विभागको िेभसाईट http://hydrology.gov.np/#/rainfall_watch?_k=hfbytb बाट  

कुन ्स्थानमा कनत िषान भयो भन्ने बारे सचूना प्रिाह गने गरेको छ। यहााँ हररयोले ितरा नभएको सकेंत 
गछन भने रातोले ितरा भएको सकेंत गछन। विभागले ननम्प्न अनसुारको भसमा भन्दा बढी िषान भएमा ितरा 
मान्ने गरेको छ । यो एउटा सामान्य पररसचूक मार ैहो । त ैपनन सजकताको लागग यो सचूना महत्िपणून 
हुन्छ । 

१ घण्टामा  ६० भम भम 

३ घण्टामा  ८० भम भम 

६ घण्टामा  १०० भम भम 

http://hydrology.gov.np/#/?_k=w3n331
http://hydrology.gov.np/#/rainfall_watch?_k=hfbytb
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१२ घण्टामा १२० भम भम 

२४ घण्टामा १४० भम भम 

यहद आफू बसेको स्थानको आसपासमा अत्यागधक िषान भएको छ भने बाढी, पहहरो, डुबान हुन सक्छ भन्ने 
जानकारी सोहह अनरुुपको तयारर गनुन पदनछ । नेपालमा ठूलाठूला बाढी डुबानका घटनाहरूमा २४ घण्टामा 
५०० भम.भम. भन्दा बहढन ैिषान भएको थुप्र ैघटनाहरू छन ्। वि.स. २०७४ सालको अगधकांश तराई मधेश 
डुबान हुने गरी आएको घटनामा हेटौडा लगायतका स्थानहरूमा तथा वि.स. २०७१ सिुेत, बााँके, बहदनया, 
कैलालीका लगायतका स्थानहरूमा २४ घण्टामा ५०० भम.भम. भन्दा बहढन ैिषान भएको गथयो ।  

 

५. टोल फ्री नम्बर ११५५  

विभागले मनसनुका अिगधमा ११५५ को टोल फ्री नम्प्बर सञ्चालन गरेको छ। जो कोहीले पनन यसमा फोन 
गरेर बाढीको जोखिम भए/नभएको बारे थप सचूना भलन सक्रकन्छ। 
 

६. फेसबकुाः 
विभागले मौसम पिूाननमुानका लागग https://www.facebook.com/mfd.gov.np/ र बाढी पिून सचूनाका लागग 
https://www.facebook.com/FlowForecasting/  फेसबकु सािनजननक गरेको छ । जो कोहहले पनन यसमा 
लगईन गरी सचूना प्राप्त गने सक्नहुुनेछ । 

 

७. ट्िीटराः 
बाढीको लागग Nepal Flood Alert (@DHM_FloodEWS)  मा follow गरी ट्िीटर माफन त बाढी सचूना प्राप्त गनन 
सक्रकन्छ। यस्त ैमौसम सम्प्बन्धी सचूना (Nepal Weather Forecast) @DHM_Weather मा follow गरी मौसम 
सम्प्बन्धी सचूना प्राप्त गनन सक्रकन्छ। 
 

८. बाढी बलेुदटनाः  

विभागले दैननक २ पटक (बबहान र सााँझ) बाढी बलेुहटन ननकाल्ने गदनछ। गहृ मन्रालयको DRR portal मा 
भएका DRR focal person हरुलाई यो बलेुहटन पठाइन्छ। अरु जोकोहीले पनन यो बलेुहटन प्राप्त गनन चाहेमा 
विभागमा सम्प्पकन  गनुनहोला। साथसाथै विभागको िेभसाईट http://hydrology.gov.np/#/?_k=4rgfsq को 
मागथल्लो िााँयापट्हटको Notice मा जक्लक गरेर पनन हेनन सक्रकन्छ ।   

 

९. मनसनु अनगुमनाः 
विभागले दैननक रुपमा नेपालका प्रमिु ३० ठाउाँको दैननक िषानको अिस्था (अन्य सचूना पनन) र उक्त 
स्थानमा मनसनु शरुु भएयता विगतमा कनत िषान हुनपुने हो र आजको हदनसम्प्मको अिस्था के कनत िषान 

https://www.facebook.com/mfd.gov.np/
https://www.facebook.com/FlowForecasting/
http://hydrology.gov.np/#/?_k=4rgfsq
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भयो भन्ने बारे पनन दैननक रुपमा मनसनु अनगुमन गने गरेको छ। यो सचूना यहााँबाट 
http://www.dhm.gov.np/uploads/climatic/54579613%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A4%B8%E0
%A5%81%E0%A4%A8%20%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%97%E0%A4%A

E%E0%A4%A8%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%A7%E0%A5%AE.pdf 

प्राप्त गनन सक्रकनेछ। यसका अलािा जलिाय ु सम्प्िजन्ध अन्य महत्िपणून सचूनाहरू पनन यहााँ 
http://www.dhm.gov.np/climate/ राखिएको छ ।  

 

१०. खतरा जन्य सचूना प्रिाहका लाधग तपाईंको सहयोग: 
 

गहृ मन्रालय मातहत रहेको DRR focal person भन्दा बाहहरका महानभुािहरुले विपद् सम्प्बन्धी महत्िपणून 
सचूना प्राप्त गनन चाहनहुुन्छ भने कृपया आफ्नो मोबाइल फोन र इमेल आइडड पठाई सहयोग गररहदनहुुन 
विभाग हाहदनक अनरुोध गदनछ । सचूना प्रिाहको गनत नदी िोलाहरूको बाढीको गनत भन्दा नछटो भएमा 
हामीले धेरै मारामा जनधनको क्षनत कम गनन सक्रकन्छ भन्ने विचिासका साथ विभागले काम गरररहेको छ। 

  

११. बबमाका लाधग प्रमाणीकरण: 
विपद्लाई टानन सक्रकदैन तर त्यसिाट हुने क्षनतलाई न्यनू गनन अिचय सक्रकन्छ । यहद कुने ननजजनि बबमा िा 
कृवष बबमा गरेको अिस्था छ भने विभागले उपलब्ध तथ्याङ्कका आधारमा प्रमाणीकरण गने गरको छ । 
यसका लागी विभागमा ननबेदन हदन ुपदनछ । केहह उदाहरण: चट्याङ्गले पयुानएको क्षनत, बाढीले पयुानएको 
नोक्सान, डुबानका कारण पगु्न गएको क्षनत, अभसना पानीका कारण कृवष लगायत सिारर साधनमा पगु्न 
गएको क्षनत, आाँगधबेहररका कारण पगु्न गएको क्षनत आहद । त्यसलेै आजै विमा गरौं र ढुक्क सगंले आफ्नो 
व्यािसाय सचंालन गरौं । 

 

१२. जजल्ला जस्थत बाढी सचूना डिस््ले बोिवहरू:  

विगतमा विभभन्न गरैसरकारी ससं्थाहरुबाट बाढीको पिून सचूना परु् याउन जजल्ला जस्थत जजल्ला आपत ्कालीन 
कायन सञ्चालन केन्र तथा अन्य प्रमिु ठाउाँ हरूमा ररयल टाइम बाढी सचूना परु् याउन display हरु राखिएकोमा 
त्यस्ता display board मा भसमकाडनको प्रयोग हुने र ती भसमकाडन ननजचचत समयसम्प्म Recharge नगरेमा 
स्ितः ननजरिय हुने हुाँदा अहहले विभागमा प्राप्त Real time data प्राप्त नहुने अिस्था रहेको छ। यसरी जडान 
गररएका display board मा आउने सचूना मागथ बुाँदा न.ं ४ मा उल्लिे गररएको विभागको िेबसाइटबाट भसध ै
हेनन सक्रकने हुाँदा सो िेबसाइटम ैहेरी जानकारी भलनहुुन अनरुोध छ। 

 

http://www.dhm.gov.np/uploads/climatic/54579613%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%A8%20%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%97%E0%A4%AE%E0%A4%A8%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%A7%E0%A5%AE.pdf
http://www.dhm.gov.np/uploads/climatic/54579613%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%A8%20%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%97%E0%A4%AE%E0%A4%A8%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%A7%E0%A5%AE.pdf
http://www.dhm.gov.np/uploads/climatic/54579613%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%A8%20%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%97%E0%A4%AE%E0%A4%A8%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%A7%E0%A5%AE.pdf
http://www.dhm.gov.np/climate/
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१३. बाढी िुबानको दिगो समाधान: 

बाढी डुबानको हदगो समाधान र भसचंाईको भरपदो आधारका रूपमा िषानतको पानी सकंलन एक मह्तत्िपणून 
उपाए हुन सक्छ । िषानतमा परेको पानी न ैघभुमक्रफरर नहद िोलाहरूमा पगु्ने हुाँदा त्यो भन्दा अगाि ैिषानतको 
पानीलाई आ-आफ्नो िेतिारीमा रोक्न सक्रकयो भने ननचचय पनन बाढी डुबानमा कभम आउनकुो अलािा 
भसचाईका लागग पनन उपयोग गनन सक्रकन्छ । यसमा बहु-सरोकारिाला ननकायको आ-आफ्ने भभूमका रहने 
गदनछ । यसरी विभभन्न तहमा ननमानण गररने जल भण्डारण गने पोिरी, ताल तथा जलाशयको लागत 
अनमुान त्यसले हदने प्रनतफल भन्दा न्यनू हुने हुाँदा यस्ता कायनिमहरु प्राथभमकता साथ उठान गनुन आिचयक 
छ । क्रकसान र सरकारको साझदेारीमा यस्ता कायनिम ल्याउन सकेमा डुबानको समस्याबाट उन्मजुक्त 
पाउनकुो अलािा भसचंाईको भरपदो आधार तय गरी कृवष उत्पादन र उत्पादकत्ि िदृ्गध गनन सक्रकने देखिन्छ। 


