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समसतिः २०७९/०१/२३ 
 

मनसनु ससर्न (June - September 2022) को  हािापानी आकँलन 

(२०७९ रे्ठ १८ – असोर् १४) 

 
 

सारािंश: 
आगामी मनसनु ससर्नमा प्रदेश निं १ को उत्तरी भ-ूभाग, मधेश प्रदेशको असधकािंश भ-ूभाग र बागमती 
प्रदेशका दक्षिणी भ-ूभागहरुमा सरदर िर्ाा हनुे सम्भािना ३५% देक्षख ४५% रहेको छ भने बाकँी भ-ू
भागहरुमा सरदर भन्त्दा बढी िर्ाा हनुे सम्भािना ३५% देक्षख ६५% रहेको छ। असधकतम तापक्रम 
देशको उत्तरी भ-ूभाग र मधेश प्रदेशका धेरै भ-ूभागहरुमा सरदर हनुे सम्भिना ३५% देक्षख ५५% साथै 
अन्त्य स्थानहरुमा सरदर भन्त्दा कम रहने सम्भािना ३५% देक्षख ६५% रहेको छ। त्यसैगरी न्त्यूनतम 
तापक्रम देशका उत्तरी भ-ूभागहरुमा सरदर भन्त्दा बढी हनुे सम्भािना ३५% देक्षख ५५% र बाकँी भ-ू
भागहरुमा सरदर रहने सम्भािना ३५% देक्षख ५५% रहेको छ। 

 

 

बर्ााको आकँलन: 
आगामी रे्ठ १८ देक्षख असोर् १४ सम्मको चार मवहनाको मनसनु ससर्नमा देशका असधकािंश स्थानहरुमा 
सरदर भन्त्दा बढी िर्ाा हनुे सम्भािना रहेको छ। प्रदेश निं. १ का तराईका भ-ूभागहरु, िागमती प्रदेशका 
उत्तर-पूिी भ-ूभाग, गण्डकी प्रदेशका दक्षिणी भ-ूभाग, लकु्षम्बनी प्रदेश, कणााली प्रदेशका उत्तर-पक्षिमी भ-ू
भाग तथा सदुरुपक्षिम प्रदेशका उत्तरी भ-ूभागहरुमा सरदर भन्त्दा बढी बर्ाा हनुे सम्भािना ५५% देक्षख 
६५% रहेको छ। सदुरुपक्षिम प्रदेशका पूिी भ-ूभाग, कणााली प्रदेशका मध्य भ-ूभाग, गण्डकी प्रदेशका  
मध्य-पक्षिमी भ-ूभाग र प्रदेश निं १ को मध्य भ-ूभागहरुमा सरदर भन्त्दा बढी बर्ाा हनुे सम्भािना ४५% 
देक्षख ५५% रहेको छ। गण्डकी प्रदेशका उत्तरी भू-भाग र सदुरुपक्षिम प्रदेशका मध्य तथा पक्षिमी भ-ू
भागहरुमा सरदर भन्त्दा बढी हनुे सम्भािना ३५% देक्षख ४५% रहेको छ। प्रदेश निं. १ का उत्तरी भ-ू
भाग, िागमती प्रदेशका दक्षिणी भ-ूभाग र मधेश प्रदेशका असधकािंश भ-ूभागहरुमा सरदर िर्ाा हनुे ३५% 
देक्षख ४५% सम्भािना रहेको छ। 
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क्षचर १: २०७९ को मनसनु ससर्नको बर्ाा (सरदर भन्त्दा कम िा सरदर िा सरदर भन्त्दा बढी) को 
सिाासधक सम्भािना (highest probability) (%)  

असधकतम तापक्रमको आकँलन: 
प्रदेश निं. १ का उत्तरी भ-ूभाग, िागमती प्रदेशका उत्तर-पक्षिम तथा दक्षिणी भ-ूभाग, मधेश प्रदेशका 
असधकािंश भ-ूभागहरु, गण्डकी प्रदेशका उत्तर-पिुी तथा उत्तर-पक्षिमका भ-ूभागहरु, कणााली प्रदेशका 
उत्तरी भ-ूभाग साथै सदुरुपक्षिम प्रदेशका पक्षिमी पहाडी भ-ूभागगरुमा असधकतम तापक्रम सरदर हनु े
सम्भािना ३५% देक्षख ५५% रहेको छ र बाँकी भ-ूभागहरुमा असधकतम तापक्रम सरदर भन्त्दा कम हनु े
सम्भािना ३५% देखी ५५% रहेको छ।  

 

 

क्षचर २: २०७९ को मनसनु ससर्नको असधकतम तापक्रम (सरदर भन्त्दा कम िा सरदर िा सरदर 
भन्त्दा बढी) को सिाासधक सम्भािना (highest probability) (%)  
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न्त्यूनतम तापक्रमको आकँलन: 
प्रदेश निं. १ का दक्षिण-पक्षिम भ-ूभागहरु, मधेश प्रदेशका असधकािंश भ-ूभागहरु, िागमती प्रदेशका 
क्षचतिन र आसपासका भ-ूभागहरु, गण्डकी प्रदेशका दक्षिणी भ-ूभागहरु, लकु्षम्िनी प्रदेश, कणााली प्रदेशका 
पूिी तथा दक्षिणी भ-ूभागहरु साथै सदुरुपक्षिम प्रदेशका बझाङ र बार्रुा बाहेकका क्षर्ल्लाहरुमा न्त्यूनतम 
तापक्रम सरदर हनुे सिंभािना ३५% देखी ५५% रहेको छ भने बाँकी भ-ूभागहरुमा सरदर भन्त्दा बढी 
हनुे ३५% देखी ५५% सिंभािना रहेको छ।  

 

 
 

क्षचर ३: २०७९ को मनसनु ससर्नको न्त्यूनतम तापक्रम (सरदर भन्त्दा कम िा सरदर िा सरदर 
भन्त्दा बढी) को सिाासधक सम्भािना (highest probability) (%)  

 

आकँलनको आधारहरु: 
विभागले यस आकँलन विश्व मौसम सिंगठनको विश्वभर तथा िेरीय स्तरको र्लिाय ुसूचना उत्पादन गने 
केन्त्रहरुको हािापानी प्रारुपहरुको आकँलन, र्ल तथा मौसम विज्ञान विभागको हािापानी आकँलन गने 
प्रविसध र दक्षिण एससयाली र्लिाय ुदृविकोण मञ्चको आकँलनको आधारमा तयार गरेको हो। साथै 
नेपालको मनसनु ससर्नको र्लिायमुा प्रभाि पाने पिूी प्रशान्त्त महासागरमा विकससत हनु ेएन्त्सो (El Nino 

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

Ocean Dipole: IOD)को हालको अिस्था तथा र्लिाय ुप्रारुपहरुको मनसनु ससर्नको आकँलन, यरुोप 
तथा एक्षशयामा गत वहउँद तथा वप्र-मनसनुको ससर्नमा परेको वहउँ, अन्त्तरऋत ु पररितानक्षशलताका 
कारकहरुलाई समेत मध्यनर्र गरी तयार गररएको छ। यद्यवप ऋतगुत र्लिाय ुसबसभन्न सामकु्षन्त्रक तथा 
िायमुण्डसलय प्रणालीहरुमा, भ-ूउपयोग र्स्ता कुराहरुमा सनभार हनुे र र्लिाय ुप्रारुपहरुलाई यस्ता प्रणाली 
ऋत ुपररितान हनुे समयमा सतप्रसतशत विश्वससनय पूिाानमुान गना कठठन हनुे तथ्य मनन गनुापने देक्षखन्त्छ।  
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दक्षिण एससयाली र्लिाय ुदृविकोण मञ्चको आकँलनिः 
यस िर्ा SASCOF को २२औिं सर र Climate Services Users Forum  भच ुाअल माध्यमबाट २०७९ 
बैशाख १३ देक्षख १५ गते (26-28th April 2022) सम्म आयोर्ना गररएको सथयो। उक्त मञ्चमा नेपाल, 

भारत, म्यानमार लगायत दक्षिण एससयाली ९ िटा मलुकुका मौसमविदहरु र विश्व मौसम सङ्गठन 
(WMO); विश्व मौसम सिंगठनको िेरीय र्लिाय ुकेन्त्र (RCC, Pune) भारत; यकेु मेट अवफस (UKMO), 
बेलायत; RIMES, थाईलान्त्ड; International Research Institute (IRI), अमेररका; Japan Meteorological 

Agency (JMA), र्ापान लगायतका अन्त्य िेरीय एिम ् अन्त्तराविय सिंघ सिंस्थाका प्रसतसनसधहरुको 
सहभासगता सथयो। यस मञ्चले मलुतिः २०७९ को मनसनु ससर्नमा दक्षिण एससयाली मलुकुहरुको 
सम्भावित िर्ाा तथा तापक्रमको अिस्था सम्िक्षन्त्ध छलफल गरी आकँलन समेत गरेको सथयो। 

 

SASCOF ले दक्षिण एससयाका असधकािंश भ-ूभागहरुमा आगामी मनसनु ससर्नमा सरदर िा सरदर भन्त्दा 
बढी (Normal to Above Normal) बर्ाा हनुे भन्त्दै आफ्नो साझा दृविकोण (Consensus Statement) 

सािार्सनक गरेको छ। सो आकँलन अनसुार वहमालय पिात, दक्षिण एससयाका उत्तर-पक्षिमी र मध्य 
भेगका धेरै र्सो भ-ूभागहरु र पूिा तथा पक्षिमका केवह भ-ूभागहरुमा सरदर भन्त्दा बढी िर्ाा हनुे देक्षखन्त्छ। 
तथावप सदुरु-उत्तर, उत्तर-पक्षिमी, दक्षिणी र दक्षिण-पूिी भ-ूभागहरुमा सरदर भन्त्दा कम (Below Normal) 
िर्ाा हनुे सिंभािना देक्षखन्त्छ। दक्षिण एससयाको अन्त्य भ-ूभागहरुमा सरदर (Normal) िर्ााको सिंभािना िा 
िर्ाा सम्बन्त्धी स्पि सिंकेत देक्षखएको छैन।  

 

यस िर्ाको मनसनु ससर्नको न्त्यूनतम तापक्रम वहमालय पिात, दक्षिण एससयाको  उत्तरी, उत्तर-पक्षिमी र 
उत्तर-पूिी भागका धेरै र्सो भ-ूभागहरुमा सरदर भन्त्दा बढी रहने सम्भािना रहेको छ। मध्य, दक्षिणी 
र दक्षिण-पूिी भ-ूभागहरुमा सरदर देक्षख सरदर भन्त्दा कम न्त्यूनतम तापक्रम रहने सम्भािना रहेको छ 
र बाँकी भ-ूभागहरुमा न्त्यूनतम तापक्रम सम्बन्त्धी स्पि सिंकेत देक्षखएको छैन। त्यसैगरी यस िर्ाको 
असधकतम तापक्रम सदुरु उत्तर-पक्षिमी भ-ूभाग, उत्तरी र उत्तर-पूिी भेगका केही भ-ूभाग बाहेका अन्त्य 
असधकािंश भ-ूभागहरुमा सरदर िा सरदर भन्त्दा कम र बाँकी भ-ूभागहरुमा असधकतम तापक्रम सम्बन्त्धी 
स्पि सिंकेत देक्षखएको छैन। 

उक्त साझा दृविकोण दक्षिण एससयाको हािापानीलाई मखु्य प्रभाि पाने विद्यमान र्लिायकुो अिस्था र 
विश्वव्यापी र्लिाय ुप्रारुपहरुको ऋतगुत आकँलनको प्राविसधक विश्लरे्ण गरी मौसमविद्हरुद्वारा आगामी 
मनसनु ससर्नको िर्ाा तथा तापक्रमको आकँलन तयार गररएको हो। गत िर्ा (ई.सिं २०२१) को 
सेप्टम्िरबाट प्रशान्त्त महासागर (Pacific Ocean) मा शरुू भएको मध्यमस्तरको लासनना (La Nina) हाल 
सम्म सोही अिस्थामा रहेको देक्षखएको छ र आगामी मनसनु ससर्नमा पसन लासनका कायम रहने आकलँन 
गररएको छ।  त्यसैगरी वहन्त्द महासागरमा विकससत हनुे दईु ध्रिुीय सामकु्षन्त्रक तापक्रम (Indian Ocean 

Dipole)  सूचक हाल तटस्थ रहे पसन मनसनु ससर्नको अन्त्त्यसतर ऋणत्मक सतर विकससत हनुे आकँलन 
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गररएको छ। विश्वव्यापी र्लिाय ु प्रारुपहरुले वप्र-मनसनु ससर्न अक्षघ र वप्र-मनसनु ससर्नमा गरेको 
ऋतगुत आकँलनहरुमा मननयोग्य असनक्षितताहरु रहेको पवहचान भएको छ। त्यसैगरी मनसनु ससर्नको 
िर्ाा अन्त्य िेरीय तथा विस्िव्यापी कारकहरुका साथै अन्त्तरऋत ुपररितानक्षशलताका कारकहरुले पसन 
असर पने देक्षखन्त्छ।  

 

गत िर्ाको मनसनु ससर्न (रे्ठ १८ देक्षख असोर् १४, २०७८) को िर्ाा, असधकतम तापक्रम तथा 
न्त्यूनतम तापक्रम 

गत िर्ा २०७८ को मनसनु ससर्नको लासग यस विभागले गरेको िर्ााको आकँलन नपेालको धेरैर्सो 
भ-ूभागमा सरदर भन्त्दा बढी िर्ाा हनुे सिंभािना रहेको आकँलन अनसुार नै असधकािंश भ-ूभागहरुमा सरदर 
िा सरदर भन्त्दा बढी बर्ाा मापन गररएको सथयो (क्षचर ४)।  

 

  

क्षचर ४: गत िर्ाको मनसनु ससर्न (र्नु २०२१ देखी सेप्टम्बर २०२१) मा मापन गररएको कुल 
िर्ााको िगीकरण।  

गत मनसनु ससर्नको असधकतम तापक्रमको आकँलन सदुरुपक्षिम, कणााली, गण्डकी, लकु्षम्बनी प्रदेश 
लगायत बागमती प्रदेशको पक्षिमी भ-ूभागहरु र प्रदेश निं. १ को दक्षिण-पूिी भ-ूभागहरुमा सरदर भन्त्दा 
कम हनुे, प्रदेश निं. १ को दक्षिण-पक्षिमी भ-ूभाग, मधेश प्रदेशको पूिी तथा मध्य भ-ूभाग र बागमती 
प्रदेशको दक्षिण-पूिी भ-ूभागहरुमा सरदर भन्त्दा बढी हनुे तथा प्रदेश १ को उत्तरी तथा मध्य-पूिी भ-ू
भाग, मधेश प्रदेशको पक्षिमी भ-ूभाग र बागमाती प्रदेशको उत्तर-पूिी र मध्य दक्षिण भ-ूभागहरुमा सरदर 
हनुे सम्भािना रहेकोमा सोही अनसुार नै असधकतम तापक्रम मापन गररएको सथयो (क्षचर ५)। 
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क्षचर ५: गत िर्ाको मनसनु ससर्न (र्नु २०२१ देखी सेप्टम्बर २०२१) मा मापन गररएको असधकतम 
तापक्रमको िगीकरण। 

 

गत मनसनु ससर्नको न्त्यूनतम तापक्रमको आकँलन सदुरुपक्षिम, कणााली र बागमती प्रदेशको असधकािंश 
भ-ूभागहरु, लकु्षम्बनी प्रदेशको उत्तरी भ-ूभागहरु, गण्डकी प्रदेसको पक्षिमी भ-ूभागहरु साथै प्रदेश निं. १ 
का उत्तरी भ-ूभागहरुमा सरदर भन्त्दा बढी, लकु्षम्िनी प्रदेश र प्रदेश निं. १ को मध्य तथा दक्षिणी भ-ू
भागहरु, मधेश प्रदेशको पूिी भ-ूभागहरु, बागमती प्रदेशको पक्षिमी भ-ुभागहरु र गण्डकी प्रदेशको मध्य 
तथा पूिी भ-ूभागहरुमा सरदर भन्त्दा कम र बाँकी भ-ूभागहरुमा सरदर हनुे सम्भािना रहेकोमा केही 
स्थानमा सोही अनसुार मापन भएको सथयो भने केही स्थानमा आकँलन भन्त्दा फरक मापन गररएको सथयो 
(क्षचर ६)।  

 

क्षचर ६: गत िर्ाको मनसनु ससर्न (र्नु २०२१ देखी सेप्टम्बर २०२१) मा मापन गररएको न्त्यूनतम 
तापक्रमको िगीकरण।  
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अनसूुक्षचिः 
सामान्त्यतया सरदर िर्ाा (Normal Rainfall)/सरदर तापक्रम (Normal Temperature) भन्नाले कुनै स्थानको 
लामो समय (सन ्१९९१-२०२०) को ३३.३ देक्षख 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 क्षचरहरु ७, ८ र ९ मा क्रमशिः सन १९९१ देक्षख २०२० सम्मको मनसनु ससर्न (र्नु देक्षख 
सेप्टेम्बर सम्म) को सरदर, ३३.३ प्रसतशतक र ६६.६ प्रसतशतक िर्ाा देखाइएको छ भने क्षचरहरु 
१०, ११ र १२ मा क्रमशिः असधकतम तापक्रमको सरदर, ३३.३ प्रसतशतक र ६६.६ प्रसतशतक र 
क्षचरहरु १३, १४ र १५ मा क्रमशिः न्त्यूनतम तापक्रमको सरदर, ३३.३ प्रसतशतक र ६६.६ प्रसतशतक 
देखाईएको छ।  

  

 

क्षचर ७: सन ्१९९१-२०२० को मनसनु ससर्नको सरदर िर्ाा। कालो सानो गोलाकार सिंकेतले मौसम 
मापन केन्त्र र्नाउँदछ।  
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क्षचर ८: सन ्१९९१-२०२० को मनसनु ससर्नको ३३.३ प्रसतशतक िर्ाा। कुनै पसन स्थानमा, क्षचरमा 
देखाइएको भन्त्दा कम िर्ाा भएमा सरदर भन्त्दा कम िर्ाा भएको मासनन्त्छ। 

 

क्षचर ९: सन ्१९९१-२०२० को मनसनु ससर्नको ६६.६ प्रसतशतक िर्ाा। कुनै पसन स्थानमा, क्षचरमा 
देखाइएको भन्त्दा बढी िर्ाा भएमा सरदर भन्त्दा बढी िर्ाा भएको मासनन्त्छ। 
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क्षचर १०: सन ्१९९१-२०२० को मनसनु ससर्नको सरदर असधकतम तापक्रम। कालो सानो गोलाकार 
सिंकेतले मौसम मापन केन्त्र र्नाउँदछ।  

 

क्षचर ११: सन ्१९९१-२०२० को मनसनु ससर्नको ३३.३ प्रसतशतक असधकतम तापक्रम। कुनै पसन 
स्थानमा, क्षचरमा देखाइएको भन्त्दा कम असधकतम तापक्रम भएमा सरदर भन्त्दा कम असधकतम तापक्रम 
भएको मासनन्त्छ। 
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क्षचर १२: सन ्१९९१-२०२० को मनसनु ससर्नको ६६.६ प्रसतशतक असधकतम तापक्रम। कुनै पसन 
स्थानमा, क्षचरमा देखाइएको भन्त्दा बढी असधकतम तापक्रम भएमा सरदर भन्त्दा बढी असधकतम तापक्रम 
भएको मासनन्त्छ। 

 

क्षचर १३: सन ्१९९१-२०२० को मनसनु ससर्नको सरदर न्त्यूनतम तापक्रम। कालो सानो गोलाकार 
सिंकेतले मौसम मापन केन्त्र र्नाउँदछ।  
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क्षचर १४: सन ्१९९१-२०२० को मनसनु ससर्नको ३३.३ प्रसतशतक न्त्यूनतम तापक्रम। कुनै पसन 
स्थानमा, क्षचरमा देखाइएको भन्त्दा कम असधकतम तापक्रम भएमा सरदर भन्त्दा कम न्त्यूनतम तापक्रम 
भएको मासनन्त्छ। 

 

क्षचर १५: सन ्१९९१-२०२० को मनसनु ससर्नको ६६.६ प्रसतशतक न्त्यूनतम तापक्रम। कुनै पसन 
स्थानमा, क्षचरमा देखाइएको भन्त्दा बढी असधकतम तापक्रम भएमा सरदर भन्त्दा बढी न्त्यूनतम तापक्रम 
भएको मासनन्त्छ। 
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