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समसतिः २०७८/०३/०१ 
 

मनसनु अिसि (June - September 2021) को  हािापानीको अद्यािसिक आकँलन 

(२०७८ रे्ठ १८ – असोर् १४) 
 

 

बर्ााको आकँलन: 
यस मनसनु अिसिमा मध्य तथा पूिी तराईका भ-ूभाग बाहेक िेरैर्सो भ-ूभागहरुमा सरदर भन्त्दा बढी 
िर्ाा हनुे ३५% देखख ६५% सम्भािना रहेको छ। सरदर भन्त्दा बढी बर्ाा हनुे सम्भािना उच्च वहमाली 
भ-ूभागहरुमा ५५% देखख ६५%, पहाडी भ-ूभागहरुमा ४५% देखख ५५% र पखिम तराई तथा महाभारत 
पिात क्षेरमा ३५% देखख ४५% सम्भािना रहेको छ। मध्य तराईका खर्ल्लाहरु: कवपलिस्त,ु रुपन्त्देही, 
परासी, निलपरु, खचतिन, पसाा, बारा, रौतहट र पूिाका खर्ल्लाहरु: झापा, ईलाम र पाँचथरमा सरदर 
बर्ाा हनुे ३५% देखख ४५% सम्भािना रहेको छ भने पूिी तराईका खर्ल्लाहरु: िनरु्ा, ससराहा, सप्तरी, 
सनुसरी र मोरङमा सरदर भन्त्दा कम बर्ाा हनुे ३५% देखख ४५% सम्भािना रहेको छ। 

 

खचर १: २०७८ को मनसनु अिसिको बर्ाा (सरदर भन्त्दा कम िा सरदर िा सरदर भन्त्दा बढी) को 
सिाासिक सम्भािना (highest probability) (%)  
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असिकतम तापक्रमको आकँलन: 
सदुरु-पखिम, कर्ााली, गण्डकी, लखुम्बनी प्रदेश लगायत बागमती प्रदेशको पखिमी भ-ूभागहरु र प्रदेश निं 
१ को दखक्षर्-पूिी  भ-ूभागहरुमा असिकतम तापक्रम सरदर भन्त्दा कम हनुे ३५% देखख ६५% सम्भािना 
रहेको छ। प्रदेश निं १ को दखक्षर्-पखिमी भ-ूभाग, प्रदेश निं २ को पूिी तथा मध्य भ-ूभाग र बागमती 
प्रदेशको दखक्षर्-पूिी भ-ूभागहरुमा असिकतम तापक्रम सरदर भन्त्दा बवढ हनुे ३५% देखी ६५% सम्भािना 
रहेको छ। प्रदेश १ को उत्तरी तथा मध्य-पूविा भ-ूभाग, प्रदेश निं २ को पखिमी भ-ूभाग र बागमसत 
प्रदेशको उत्तर पूविा र मध्य-दक्षीर् भ-ूभागहरुमा असिकतम तापक्रम सरदर हनुे ३५% देखख ४५% 
सम्भािना रहेको छ। 

 

 

 

खचर २: २०७८ को मनसनु अिसिको असिकतम तापक्रम (सरदर भन्त्दा कम िा सरदर िा सरदर 
भन्त्दा बढी) को सिाासिक सम्भािना (highest probability) (%)  

 

न्त्यूनतम तापक्रमको आकँलन: 
सदुरु-पखिम, कर्ााली र बागमती प्रदेशको असिकािंश भ-ूभागहरु, लखुम्बनी प्रदेशको उत्तरी भ-ूभागहरु, 
गण्डकी प्रदेशको पखिमी भ-ूभागहरु साथै प्रदेश निं १ को उत्तरी भ-ूभागहरुमा न्त्यनुतम तापक्रम सरदर 
भन्त्दा बढी हनुे ३५% देखी ६५% सिंभािना रहेको छ। लखुम्बनी प्रदेश र प्रदेश निं १ को मध्य तथा 
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दखक्षर्ी भ-ूभागहरु, प्रदेश निं २ को पूिी भ-ूभागहरु,बागमती प्रदेशको पखिमी भ-ूभागहरु र गण्डकी 
प्रदेशको मध्य तथा पूिी भ-ूभागहरुमा न्त्यनुतम तापक्रम सरदर भन्त्दा कम हनुे ३५% देखी 6५% 
सिंभािना रहेको छ। त्यसैगरी प्रदेश निं २ को पखिमी भ-ूभागहरु र कर्ााली प्रदेशको दक्षीर् पखिमी 
क्षेरको थोरै भ-ूभागहरुमा न्त्यनुतम तापक्रम सरदर हनुे ३५% देखी ४५% सम्भािना रहेको छ। 

 

 

 

खचर ३: २०७८ को मनसनु अिसिको न्त्यूनतम तापक्रम (सरदर भन्त्दा कम िा सरदर िा सरदर 
भन्त्दा बढी) को सिाासिक सम्भािना (highest probability) (%)  

 

आकँलनको आिारहरु: 
विभागले यस आकँलन विश्व मौसम सिंगठनको विश्वभर तथा क्षेरीय स्तरको र्लिाय ुसूचना उत्पादन गने 
केन्त्रहरुको हािापानी प्रारुपहरुको आकँलन, र्ल तथा मौसम विज्ञान विभागको हािापानी आकँलन गने 
प्रारुप र दखक्षर् एससयाली र्लिाय ु दृविकोर् मञ्चको आकँलनको आिारमा तयार गरेको हो। साथै 
नेपालको मनसनु अिसिको र्लिायमुा प्रभाि पाने पूिी प्रशान्त्त महासागरमा विकससत हनुे एन्त्सो (El Nino 

and Southern Oscillation: ENSO) तथा वहन्त्द महासागरमा विकससत हनुे दईु ध्रिुीय प्रर्ाली (Indian 

Ocean Dipol: IOD)को हालको अिस्था तथा र्लिाय ुप्रारुपहरुको मनसनु अिसिको आकँलन, यरुोप 
तथा एखशयामा गत वहउँद तथा वप्र-मनसनुको अिसिमा परेको वहउँ, अन्त्तरऋत ु पररितानखशलताका 
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कारकहरुलाई समेत मध्यनर्र गरी तयार गररएको छ। यद्यवप ऋतगुत र्लिाय ुसबसभन्न सामखुन्त्रक तथा 
िायमुण्डसलय प्रर्ालीहरुमा, भ-ूउपयोग र्स्ता कुराहरुमा सनभार हनुे हनुाले सतप्रसतशत विश्वससनय पूिाानमुान 
गना कठठन हनुे तथ्य मनन गनुापने देखखन्त्छ।  

 
 

अनसूुखचिः 
सामान्त्यतया सरदर िर्ाा (Normal Rainfall)/सरदर तापक्रम (Normal Temperature) भन्नाले कुनै स्थानको 
लामो समय (सन ्१९८१-२०१०) को ३३.३ देखख ६६.६ प्रसतशतक (33.3 – 66.6 percentile) को 
िर्ाा/तापक्रम लाई र्नाउँदछ भने सरदरभन्त्दा कम र िढीको िर्ाा/तापक्रम भन्नाले क्रमशिः ३३.३ 
प्रसतशतक (33.3 percentile) भन्त्दा कम र ६६.६ प्रसतशतक  (66.6 percentile) भन्त्दा िढीको िर्ाा/तापक्रम 
लाई र्नाउँदछ । 

तलको खचरहरु ४, ५ र ६ मा क्रमशिः सन १९८२ देखख २०१० सम्मको मनसनु अिसि (र्नु देखख 
सेप्टेम्बर सम्म) को सरदर िर्ाा, असिकतम तापक्रम र न्त्यूनतम तापक्रम देखाईएको छ। 

  

 

खचर ४: सन ्१९८१-२०१० को मनसनु अिसिको सरदर िर्ाा। कालो सानो गोलाकार सिंकेतले मौसम 
मापन केन्त्र र्नाउँदछ।  
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खचर ५: सन ्१९८१-२०१० को मनसनु अिसिको सरदर असिकतम तापक्रम। कालो सानो गोलाकार 
सिंकेतले मौसम मापन केन्त्र र्नाउँदछ।  

 

 

खचर ६: सन ्१९८१-२०१० को मनसनु अिसिको सरदर न्त्यूनतम तापक्रम। कालो सानो गोलाकार 
सिंकेतले मौसम मापन केन्त्र र्नाउँदछ।  
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