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यस र्ल तथा मौसम विज्ञान विभागले आगामी मनसुन-२०७७ मा र्ल तथा मौसम र्न्त्य प्रकोप बाट र्नधनको क्षवत न्त्युवनकरण गना तयारी 

गरेको कायायोर्ना वनम्नानुसार बुिंदागतरुपमा उल्लेख गररएको छ। 

१) सरोकारिालाहरुलाई मौसम पूिाानुमान, चेतािवन, पूिासूचना तथा र्ानकाररका प्रदान गना लावग  वरभुिन अन्त्तराविय 

विमानस्थलमा अिवस्थत मौसम पूिाानुमान महाशाखाको मौसम कक्ष (Met briefing room)  विगतमा र्स्तै २४ सै घण्टा सेिामा 

रहनेछ।  

२) तीन ददन (७२ घण्टा) सम्मको मौसम पूिाानुमान, चेतािवन तथा परामशा लगायतका वििरणहरु समेटेर वनयवमत रुपमा विहान ६ 

बर्े र बेलुका ६ बर्े दवैनक बुलेरटन अपडेट गररनेछ । मौसमको विशेष अिस्थामा चेतािवन सवहतको आकवस्मक मौसम िुलेरटन र्ारर 

हुनेछ। आिश्यकता अनुसार विग्रदो मौसमको अिस्थाबारेको पूिासूचना समेत र्ारर गररनेछ। 

३) दशेका बाढी प्रभावित वबवभन्न नदी नालाहरुको बाढी अनुगमन तथा पुिाानुमान गना, वहमताल विष्फोट िा अन्त्यकारणले उत्पन हुन 

सके्न बाढी समेतको लावग पूिासूचना प्रबाह गना यस विभाग अन्त्तगातको बाढी पूिाानुमान महाशाखा अन्त्तगताको पूिाानुमान शाखा 

मनसुनको अिवधभर २४ सै घण्टा सूचारु गररनेछ। 

४) दशेका मुख्य नदीहरू कोसी, गण्डकी, कणााली, बागमती, बबई र पविम रावि लगायतको बाढी पूिाानुमान ३ ददन अगािै गने गरी 

विकास गररएको कम््युटर मोडेलको प्रयोग, अन्त्य नदीको हकमा ग्लोिल मोडेल प्रयोग गरी बाढी पूिाानुमान गने र मुख्य 

सरोकारिाला िीच र्ानकारी गराउने कायालाई यस बषा पवन वनरन्त्तरता ददईनेछ। बाढी प्रभावित समुदायलाई मास एस.एम.एस. 

पठाउने काया ररयल टाईम तथ्याङकको आधारमा गररनेछ । 

५) मनसुनको समय भरी हरेक ददन वबहान ७ बर्े बाढीको पुिाानुमान बुलेरटन र्ारी गररनेछ। पुिाानुमानको समयािवध कवम्तमा २४ 

घण्टा सम्मको लावग हुनेछ। विशेष अिस्थामा ददन िा रातको कुनै पवन समयमा बुलेरटन र्ारी हुनेछ। 

६) पूिासूचना प्रबाह: 

 बाढी र मौसम पूिाानुमान बुलेरटन र्ारी गररसके पिात पवहलो र्ानकारी गृह मन्त्रालय- राविय विपद ्र्ोवखम न्त्यूनीकरण 

तथा व्यिस्थापन प्रावधकरण र राविय आपतकावलन कायासञ्चालन केन्त्ालाई गराेनेछ। 

 र्ारी भएको बाढी बुलेरटन तत्कालै यस विभागको आवधकाररक िेभसाेट: www.hydrology.gov.np मा रावखनेछ र 

मौसम बुलेरटन www.mfd.gov.np मा रावखने छ । 

 तत्कालै राविय विपद ्र्ोवखम न्त्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन प्रावधकरण र गृह मन्त्रालय विपद ्तथा द्वन्त्द्व व्यिस्थापन 

महाशाखाले सुवचकृत गरेका सिै मन्त्रालय तथा विभाग साथै रेडक्रस लगायत अन्त्य विपदको क्षेरमा काया गने सिंघ 

सिंस्थाहरुका विपद सिंपका  व्यविहरुलाई ेमेल माफा त बुलेरटन पठाेनेछ।  

 र्ारी भएको बाढी बुलेरटन यस विभागको आवधकाररक Twitter Page: Nepal Flood Alert (नेपाल बाढी सूचना) र 

Facebook Page: Nepal Flood Alert (नेपाल बाढी सूचना) मा रावखनेछ। 

 त्यसैगरर मौसम बुलेरटन आवधकाररक  Twitter Page: Nepal Weather Forecast र Facebook page: 

Meteorological Forecasting Division मा समेत अपडेट गररनेछ । 

 बाढी सतका ता तह नवर्क पुग्न लागेमा, सतका ता तह पार गरेमा, खतरा तह पार गरेमा िा अन्त्य विषम अिस्थामा दशेका 

मुख्य नदी र्लाधारहरुमा नेपाल टेवलकम र एनसेल माफा त बाढी बाट प्रभावित हुने मुख्य नदी र्लाधारका 

सिासाधारणहरुलाई मोिाेलमा वनशुल्क एस एम एस पठाेने छ। 

 दशेैभरका सिासाधारणको लावग ११५५ निंिरको टोलदि सेिा बाढी पूिासूचना प्रदान गने उद्देश्यले मनसुनभर सञ्चालन 

गररनेछ। मौसम पूिाानुमानको हकमा सिासाधारण लगायतका लावग सम्पका  टेवलफोन ०१-४११३१९१ र ०१-

४४८६८६९ २४ सै घण्टा खुल्ला रावखनेछ। 

 अत्यन्त्तै विषम प्रकृवतको बाढी तथा मौसमको पुिाानुमान भएको खण्डमा प्रेष विज्ञवि समेत र्ारी गररनेछ। 

 बाढी र मौसमको बुलेरटन सिै सञ्चारका माध्यमहरुलाई वनयवमत रुपमा प्रदान गररनेछ। 
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लस 

निं 
लिर्ाकिाप वर्म्मिेार 

वनकाय 
सहयोगी 

वनकाय 
समय उपलब्ध स्रोत, 

साधन, 

र्नशवि, प्रदशे 

एििं वर्ल्ला 

कैदफयत 

१ तीन लिन (७२ घण्टा) सम्मको मौसमको पूर्ायनुमान 
बिहान ६ बर्े र िेलुका ६ िजे िुलेबिन दैबनक रुपमा अपडेि 

गररनेछ । बिषम अिस्थामा जुनकुनै िेला िुलेबिन जारी हुनेछ । 

मौसमको विशेष अिस्थामा चेतािवन सवहतको आकवस्मक मौसम िुलेरटन 

र्ारर हुनेछ। आिश्यकता अनुसार विग्रदो मौसमको अिस्थाबारेको पूिासूचना 

समेत र्ारर गररनेछ। 

जल तथा 

मौसम बिज्ञान 

बिभाग-मौसम 

पूिाानुमान 

महाशाखा 

 ३ बदन 

सम्मको 
 आकवस्मक 

मौसम बुलेरटन 

र मौसम 

पूिासूचना 

र्ुनसुकैिेला 

पवन र्ारर 

गररनेछ 

२ तीन लिन (७२ घण्टा) सम्मको बाढीको पूर्ायनुमान 
िाढीको पुिाानुमान तथा पूिासूचना िुलेबिन दैबनक रुपमा बिहान ७ 

िजे अपडेि गररनेछ। बिषम अिस्थामा जुनकुनै िेला िुलेबिन 

जारी हुनेछ । 

जल तथा 

मौसम बिज्ञान 

बिभाग-िाढी 

पूिाानुमान 

महाशाखा 
(िाढी 

पूिाानुमान 

शाखा) 

 ३ बदन 

सम्मको 

 ठुला 

नदीहरुमा ३ 

बदन र साना 

नदीहरुमा १ 

बदन सम्मको 

पूिाानुमान 

गररनेछ 

३ बाढी तथा मौसम पूर्यसूचना प्रबाह: 

 िाढी तथा मौसम िुलेबिन जारी गररसके पश्चात पबहलो 

जानकारी गृह मन्त्रालय- राबरि य बिपद् जोखखम नू्यनीकरण 

तथा व्यिस्थापन प्राबिकरण  र राबरि य आपतकाबलन 

कायासञ्चालन केन्द्रलाई गराइनेछ। 
 जारी भएको िुलेबिन तत्कालै यस बिभागको 

आबिकाररक िेभसाइि: www.hydrology.gov.np र 

www.mfd.gov.np  मा राखखनेछ। 

 तत्कालै गृह मन्त्रालय राबरि य बिपद् जोखखम नू्यनीकरण 

तथा व्यिस्थापन प्राबिकरण र गृह मन्त्रालय-बिपद् तथा 

द्वन्द्द्व व्यिस्थापन महाशाखाले सुबचकृत गरेका सिै 

मन्त्रालय तथा बिभाग साथै रेडक्रस लगायत अन्य 

बिपदको के्षत्रमा काया गने संघ संस्थाहरुका बिपद संपका  

व्यखिहरुलाई इमेल मार्ा त िुलेबिन पठाइनेछ।  
 जारी भएको िाढी िुलेबिन यस बिभागको आबिकाररक 

Twitter Page: Nepal Flood Alert (नेपाल िाढी 

सूचना) र Facebook Page: Nepal Flood Alert (नेपाल 

िाढी सूचना) मा राखखनेछ तथा मौसम िुलेबिन Twitter 
Page: Nepal Weather Forecast र Facebook page: 

Meteorological Forecasting Division मा राखखने छ।  

 िाढी सतका ता तह नबजक पुग्न लागेमा, सतका ता तह 

पार गरेमा, खतरा तह पार गरेमा िा अन्य बिषम 

अिस्थामा देशका मुख्य नदी जलािारहरुमा नेपाल 

िेबलकम र एनसेल मार्ा त िाढी िाि प्रभाबित हुने 

मुख्य नदी जलािारका सिासािारणहरुलाई मोिाइलमा 

एस एम एस पठाइने छ। 
 देशैभरका सिासािारणको लाबग ११५५ नंिरको िोलबि 

सेिा िाढी पूिासूचना प्रदान गने उदे्दश्यले मनसुनभर 

सञ्चालन गररनेछ। 
 मौसम पूिाानुमानको हकमा सिासािारण लगायतका लाबग 

सम्पका  िेबलर्ोन ०१-४११३१९१ र ०१-४४८६८६९ २४ सै घण्टा 

खुल्ला राखखनेछ। 

 अत्यनै्त बिषम प्रकृबतको िाढी तथा मौसमको पुिाानुमान 

भएको खण्डमा पे्रष बिज्ञखि समेत जारी गररनेछ। 

 िाढी र मौमस िुलेबिन सिै सञ्चारका माध्यमहरुलाई 

बनयबमत रुपमा प्रदान गररनेछ। 

जल तथा 

मौसम बिज्ञान 

बिभाग-िाढी 

पूिाानुमान 

शाखा तथा 

मौसम पूिाानुमान 

महाशाखा 

गृह 

मन्त्रालय, 
राबरि य बिपद् 

जोखखम 

नू्यनीकरण 

तथा 

व्यिस्थापन 

प्राबिकरण ,  
नेपाल 

िेबलकम, 
एनसेल, 

बमबडया 

लगायत 

पुिाानुमान 

तथा 

पूिासूचना 

िुलेबिन 

जारी 

भएको 

आिा 

घण्टा बभत्र 

संपुणा 

सरोकारिा

लाहरु 

तथा 

सिासािार

णहरुमा 

प्रिाह 

भैसके्न छ  
 

 ठुला 

नदीहरुमा ३ 

बदन र साना 

नदीहरुमा १ 

बदन सम्मको 

पूिाानुमान 

गररनेछ । 
आकखिक 

आउने िाढी 

जसै्त बहमताल 

बिष्फोि जस्ता 

घि्नामा 

तत्काल सूचना 

प्रिाह 

गररनेछ। 
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