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समततिः २०७७/०१/१६ 

 

मनसुन अिधिको ऋतुगत िर्ााको आँकलन 
 

 

सारािंशिः  

आगामी मनसुन अिधि (२०७७ साल रे्ठ १९ देखख असोर् १४ सम्म) मा नेपालको औसत िर्ाा, 
सरदर (९६%) हुने र्लिायु प्रारुपले (Climate model) ले देखाएको छ भने उक्त प्रारुपको रुटि 
(Model Error) ६% छ । क्षेरगत रुपमा नेपालका अधिकािंश भू-भागहरुमा सरदर िर्ाा हुने सम्भािना 
रहेको छ ।यद्यवप प्रदेश निं. १, िाग्मती र गण्डकी प्रदेशको उत्तरी भू-भाग सरदर िर्ाा हुने 
सम्भािना ५०% भन्त्दा बटि रहेको छ भने अन्त्य भू-भागहरुमा सरदर िर्ाा हुने सम्भािना ५०% 
भन्त्दा कम रहेको छ (धचर १)। यस आँकलन र्ल तथा मौसम विज्ञान विभागको मनसुनी िर्ाा 
आँकलन गने प्रारुप र दक्षक्षण एससयाली र्लिायु दृष्टिकोण मञ्चले सािार्तनक गरेको दक्षक्षण 
एससयाको आगामी मनसुनी िर्ााको आँकलनको आिारमा तयार गररएको हो । दक्षक्षण एससयाली 
र्लिायु दृष्टिकोण मञ्चको आँकलन तल प्रस्तुत गररएको छ । 
 

 

 

चित्र १: २०७७ को मनसनु (जेठ १९ – असोज १४) अवचिमा सरदर वर्ाा हुने सभंावना (%)  
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दक्षक्षण एससयाली र्लिायु दृष्टिकोण मञ्चको आँकलनिः 
यस वर्ा बंगलादेशको ढाकामा यहह २०७७ वैशाख ८ गत ेदेखख १० गते (20-22 April 2020) सम्म 
हुने भननएको दक्षिण एससयाली मलुुकहरुको जलवायु दृष्टटकोण सम्बष्धि साझा मञ्िको १६औ ंसत्र 
(South Asian Climate Outlook Forum: SASCOF-16) र Climate Services Users Forum) कोसभड-१९ 
को महामारीका कारण online session को रुपमा सम्पधन भएको छ। उक्त video-conference मा 
नेपाल, भारत, म्यानमार लगायत दक्षिण एससयाली ९ वटा मलुकुका सरकारी सेवाका मौसम 
ववज्ञानका ववज्ञहरु र ववश्व मौसम सङ्गठन (WMO); ववश्व मौसम सगंठनको िेत्रीय जलवायु 
केधर, भारत; युके मेट अफफस (UKMO); RIMES, थाईलाधड, International Research Institute, 

अमेररका; Japan Meteorological Agency (JMA), जापान लगायतका अधय िेत्रीय एवम ्अधतराष्टिय 
सघं ससं्थाका प्रनतननचिहरुको सहभाचगता चथयो। यस मञ्िले  मलुतः २०७७ को मनसनु (१९ जेठ 
- १४ असोज) मा दक्षिण एससयाली मलुकुहरुमा हुने वर्ााको अवस्था कस्तो रहधछ भधने ववर्यमा 
छलफलमा केष्धरत रहह यसको आँकलन समेत गरेको छ। 
 

उक्त मञ्िले दक्षिण एससयाका िेरै भागमा यस वर्ाको मनसनुी वर्ाा सािारणतयाः सरदर (Normal) 

हुने भधदै आफ्नो साझा दृष्टटकोण (Consensus Statement) सावाजननक गरेको छ  (चित्र २)। सो 
दृष्टटकोण बमोष्जम नेपाल, भारत लगायत िेरैजसो देशहरुमा यस वर्ाको मनसनु ससजनमा सरदर 
वर्ाा (near normal) हुने सम्भावना रहेको छ भने दक्षिणी तथा मध्य पाफकस्तानमा सरदर भधदा 
बढी वर्ाा (above normal) हुने सम्भावना रहेको छ (चित्र २)। 
 

उक्त साझा दृष्टटकोण दक्षिण एससयाको हावापानीलाई मखु्य प्रभाव पाने ववद्यमान जलवायुको 
अवस्था र ववश्वव्यापी जलवायु प्रारुपहरुको ऋतुगत पूवाानुमानहरुको प्राववचिक ववश्लेर्ण गरी 
मौसमववद्हरुद्वारा तयार गररएको हो। उक्त साझा दृष्टटकोण तयार गने क्रममा दक्षिण एससयाको 
जलवायुलाई प्रभाव पाने प्रसाधत महासागरको पानीको तापक्रममा ननभार रहने El Nino/La Nina 

र Southern Oscillation अथाात ्ENSO र हहधद महासागरमा ववकससत हुने दईु रवुवय सामषु्धरक 
तापक्रम (Indian Ocean Dipole) लगायतका अधय सिूकहरुको हालको अवस्था तटस्थ अवस्था 
(neutral condition) तथा आगामी महहनामा पनन हालको तटस्थ अवस्था ननरधतर रहेने वा कमजोर 
La Nina (neutral condition/Weak La Nina condition) ववकससत हुने जलवायु मोडलहरुको आँकलन 
सँगसँग ैअधतरऋतु पररवतानसशलताका कारकहरुलाई समेत मध्यनजर गरी तयार गररएको छ।  
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चित्र २: सन ्२०२० को मनसनु (जनु देखख सेप्टेम्बर) अवचिको वर्ाा (सरदर भधदा कम, 
सरदर र सरदर भधदा बढी) को सबााचिक सभंावना (highest probability)  

अनुसधूचिः 
सामाधयतया सरदर वर्ाा (Normal Rainfall) भधनाले कुनै स्थानको लामो समय (सन ्१९८१-२०१०) 
को ३४ देखख ६७ प्रनतशतक (34 - 67 percentile) को वर्ाालाई जनाउँदछ भने सरदरभधदा कम र 
वढीको वर्ाा भधनाले क्रमशः ३४ प्रनतशतक (34 percentile) भधदा कम र ६७ प्रनतशतक  (67 

percentile) भधदा वढीको वर्ाालाई जनाउँदछ ।  तलको चित्रहरु ३ र ४ मा क्रमशः जनु देखख 
सेप्टेम्बर सम्मको जम्मा वर्ााको ३४ प्रनतशतक र ६७ प्रनतशतक वर्ाा देखाईएको छ। 
 

http://www.dhm.gov.np/


नेपाल सरकार 
उर्ाा, र्लस्रोत तथा सस िंचाई मन्त्रालय 

र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग 
हािापानी विज्ञान महाशाखा 

 

पो. ब. नं. ४०६, बबरमहल, काठमाण्डौ, नेपाल ।                                               इमेल: info@dhm.gov.np 

फोन नं.: ४४३६२७२, ४४२८५३२, ४४४१०९२, ४४२८२२९, ४४३३५६३                          वेबसाइट: www.dhm.gov.np, www.mfd.gov.np 

फ्याक्स नं.: ४४२९९१९, ४४२६१३६                                                                            www.hydrology.gov.np 

 

 

चित्र ३: मनसनु अवचिको सन ्१९८१-२०१० को ३४ प्रनतशतक (34 percentile) वर्ाा। कालो सानो 
गोलाकार संकेतले मौसम मापन केधर जनाउँदछ । कुनै पनन स्थानमा सो वर्ाा भधदा कम वर्ाा 
भएमा सरदर भधदा कम वर्ाा भएको माननधछ । 

 

 

चित्र ४: मनसनु अवचिको सन ्१९८१-२०१० को ६७ प्रनतशतक (67 percentile) वर्ाा । कालो 
सानो गोलाकार सकेंतले मौसम मापन केधर जनाउँदछ । कुनै पनन स्थानमा सो वर्ाा भधदा बढी 
वर्ाा भएमा सरदर भधदा बढी वर्ाा भएको माननधछ । 
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