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सन ्२०१९ को अक्टोबर देखख सिसेम्बर सम्मको िर्ाा तथा तापक्रम सम्बखन्त्ि 
दखिण एससयाली र्लिाय ुदृविकोण मञ्चको साझा दृविकोण  

यही सेप्टेम्िर २३ देखख २५ सम्म भारतको केरलामा सम्पन्न पन्त्रौं दखिण एससयाली र्लिाय ुदृविकोण 
मञ्चले विसभन्न र्लिाय ुप्रारुप (Climate Model) को आिारमा आगामी अक्टोबर देखख सिसेम्बर सम्मको 
सरदर िर्ाा र तापक्रम सम्बखन्त्ि साझा सनष्कर्ा तयार गरेको छ, र्नु तलको खचरमा देखाईको छ। र्स 
अनसुार नेपालमा आगामी अक्टोिर, नोभेम्िर र सिसेम्िर मवहनामा प्रदेश निं २ र प्रदेश निं ३ का पखिम 
भागहरु, गण्िकी प्रदेश र कणााली प्रदेशका असिकािंस भभुागहरुमा सरदर भन्त्दा कम (below normal) िर्ाा  

र बााँकी भ-ूभागहरूमा भने सरदर (normal) िर्ाा हनुे सम्भािना छ। त्यसैगरर यस समयमा दखिण एससयामा 
बढी िर्ाा हनुे श्रीलिंका, माखददभ्स र पूिी म्यानमारका असिकािंस भभूागहरुमा सरदरभन्त्दा बढी (above 

normal) र दखिणी म्यानमारमा सरदर भन्त्दा कम र बााँकी िेरहरुमा भने सरदर िर्ाा हनुे सम्भािना छ। 
तापक्रममा भैरहेको िवृिको सनरन्त्तरताको पररिेशमा यस समयमा दखिण एससयाली िेरका असिकााँस भ-ू
भागहरुको तापक्रम सरदर िा सरदर भन्त्दा केही िढी हनुे अनमुान गररएको छ। 

 

 

खचर १: सन ्२०१९ को अक्टोबर देखख सिसेम्बर सम्मको ऋतगुत िर्ाा (सरदर भन्त्दा कम, सरदर र 
सरदर भन्त्दा बढी) को सिंभािना आाँकलन 

यो दखिण एससयाली र्लिायकुो ऋतगुत साझा दृविकोण दखिण एससयाको हािापानीलाई मखु्य प्रभाि पाने 
विद्यमान र्लिायकुो अिस्था र विश्वव्यापी र्लिाय ुप्रारुपहरुको ऋतगुत पूिाानमुानहरुको विश्लरे्ण गरी 
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बेलायत, र्ापान तथा दखिण एससयाका मौसमविद्हरुद्वारा तयार गररएको हो। उक्त साझा दृविकोण तयार 
गने क्रममा दखिण एससयाको हािापानीलाई प्रभाि पाने प्रसान्त्त महासागरको पानीको तापक्रममा सनभार 
रहने El Nino/La Nina र Southern Oscillation अथाात ् ENSO को हालको तटस्थ अिस्था र वहन्त्द 
महासागरमा विकससत हनुे दईु रवुिय सामखुन्त्िक तापक्रमको (Indian Ocean Dipole) हालको िनात्मक 
फरकको अिस्था उदलेखखत अिसिमा पसन सनरन्त्तर कायम रवहरहने आाँकलनलाई आिार मासनएको छ। 
यस अलािा यस िेरको तापक्रम र िर्ााको प्रकृसतलाई असर गनासक्ने अन्त्य िेसरय तथा विश्व्यापीरुपमा 
देखा पनासक्न े र्लिायकुो अिस्था सिंगसिंगै ऋतगुत पररितानखशलताका कारकहरुलाई समेत मध्यनर्र 
गररएको छ ।   

 

पनुिः सामान्त्यतया सरदर िर्ाा (Normal Rainfall) भन्नाले कुनै स्थानको ३० िर्ा (सन ्१९८१-२०१०) 
को ३४ देखख ६७ प्रसतशतक (percentile) शे्रणीको िर्ाालाई िखुझन्त्छ भने सरदरभन्त्दा कम िा िढी िर्ाा 
भन्नाले क्रमशः ३० िर्ा (सन ्१९८१-२०१०) को िर्ााको ३४ प्रसतशतक भन्त्दा कम िा ६७ प्रसतशतक  

भन्त्दा िढी िर्ाालाई िखुझन्त्छ। तलको खचरहरु २ र ३ मा क्रमशः अक्टोबर देखख सिसेम्बर सम्मको र्म्मा 
ऋतगुत िर्ााको ३४ प्रसतशतक र ६७ प्रसतशतक िर्ाा देखाईएको छ। 

 

 

खचर २: अक्टोबर देखख सिसेम्बर सम्मको सन ्१९८१-२०१० को ३४ प्रसतशतक (percentile) िर्ाा 
कुनै पसन स्थानमा सो िर्ाा भन्त्दा कम िर्ाा भएमा सरदर भन्त्दा कम िर्ाा भएको मासनन्त्छ । 
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खचर ३: अक्टोबर देखख सिसेम्बर सम्मको सन ्१९८१-२०१० को ६७ प्रसतशतक (percentile) िर्ाा 
कुनै पसन स्थानमा सो िर्ाा भन्त्दा बढी िर्ाा भएमा सरदर भन्त्दा बढी िर्ाा भएको मासनन्त्छ । 
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