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समसतिः २०७७/८/१८ 

वहउँद अिसि (December 2020 - February 2021) को हािापानीको आकँलन 
(१६ मिंससर - १६ फाल्गणु, २०७७) 

 

 

सारािंशिः  

नेपालमा आगामी वहउँद अिसि (१६ मिंससर - १६ फाल्गणु, २०७७) को कुल िषाा, सरदर भन्त्दा कम 
र औसत तापक्रम, सरदर भन्त्दा बढी हनुे सम्भािना रहेको छ (नक्सा १ र २)।  

 

िषााको आकँलन: 
यस िषाको वहउँद अिसिमा सदुरुपश्चिम प्रदेशको उत्तरी र कणााली प्रदेशको उत्तर पश्चिमी भ-ूभागमा सरदर 
भन्त्दा कम िषाा हनुे सिंभािना ४० देश्चख ५०% रहेको छ भने बाँकी भ-ुभागमा सरदर भन्त्दा कम िषाा 
हनुे सिंभािना ४०% को हाराहारीमा रहेको छ (नक्सा १)। 

 

 

नक्सा १: २०७७ को वहउँद अिसि (१६ मिंससर - १६ फाल्गणु) को िषाा (सरदर भन्त्दा कम िा 
सरदर िा सरदर भन्त्दा बढी) को सिाासिक सिंभािना (highest probability) (%) । 
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औसत  तापक्रमको आकँलन: 
यस िषाको वहउँद याममा प्रदेश निं १, प्रदेश निं २, िाग्मती र सदूुरपश्चिम प्रदेशको असिकािंश भागहरु, 
गण्डकी प्रदेशको उत्तरी भाग र कणााली प्रदेशको मध्य तथा उत्तरी भागहरुमा औसत तापक्रम सरदर 
भन्त्दा बढी रहने सिंभािना ५० देश्चख ६०% रहेको छ भने बाँकी भागहरुमा औसत तापक्रम सरदर भन्त्दा 
बढी रहने सिंभािना ४०% को हाराहारी रहेको छ (नक्सा २)। 

 

नक्सा २: २०७७ को वहउँद अिसि (१६ मिंससर - १६ फाल्गणु) को औसत तापक्रम (सरदर भन्त्दा 
कम, सरदर र सरदर भन्त्दा बढी) को सिाासिक सिंभािना (highest probability) (%) । 

 

दश्चिण एससयाली र्लिाय ुदृविकोण मञ्चको पूिाानमुानिः 
२०७७ मिंससर ८ गते (23rd November 2020) आयोर्ना भएको दश्चिण एससयाली र्लिाय ु दृविकोण 
मञ्चको १८ औिं  सर (South Asian Climate Outlook Forum: SASCOF-18) कोसभड-१९ को महामारीका 
कारण भच ुाअल (virtual)  रुपमा सम्पन्न भएको छ। उक्त मञ्चमा नेपाल, भारत, म्यानमार लगायतका 
दश्चिण एससयाली ९ िटा मलुकुका मौसम विज्ञान विज्ञहरु र विश्व मौसम सङ्गठन (WMO); विश्व मौसम 
सिंगठनको िेरीय र्लिाय ुकेन्त्र, भारत; य.ुके. मेट अवफस (UKMO), RIMES, थाईल्याण्ड, International 

Research Institute, अमेररका, Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM) लगायतका अन्त्य िेरीय 
एिम ्अन्त्तराविय सिंस सिंकाथाका प्रसतसनसिहरुको सहभासगता सथयो। उक्त मञ्चमा दश्चिण एससयाली मलुकुका 

ह िँउदे यामको औसत तापक्रमको सम्भावना (%) 
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राविय मौसम विज्ञान विभागका प्रसतसनसिहरुले सम्बश्चन्त्ित मलुकुको आगामी वहउँद अिसिको िषाा र 
तापक्रमको आकँलन प्रकाततु गरेका सथए।साथै मञ्चमा दश्चिण एससयाको हािापानीलाई मखु्य प्रभाि पाने 
विद्यमान र्लिायकुो अिकाथा र विश्वव्यापी र्लिाय ुप्रारुपहरुको ऋतगुत आकँलनको प्राविसिक विश्लषेण 
गरी मौसमविद्हरुद्वारा आगामी वहउँद अिसिको िषाा तथा तापक्रमको आकँलन तयार गररएको सथयो। 

हाल मध्यम खालको लासनना (La Nina) प्रशान्त्त महासागरमा विकससत भएको र वहन्त्द महासागरमा 
विकससत हनु ेदईु ध्रिुीय सामशु्चन्त्रक तापक्रम (Indian Ocean Dipole)  सूचक तटकाथ रहेको छ। प्रशान्त्त 
महासागरको तथा वहन्त्द महासागरको दईु ध्रिुीय सामशु्चन्त्रक तापक्रम (Indian Ocean Dipole) को अिकाथा 
यस वहउँदभरी पसन यथाित नै रहने आकँलन रहेको छ।  

 

उक्त मञ्चको आकँलन अनसुार दश्चिण एससयाको दश्चिण तथा दश्चिण पिुी भ-ूभागहरुमा सरदर भन्त्दा बढी 
(Above Normal), उत्तर पश्चिमी भ-ूभाग तथा नेपालको आसपासका भ-ूभागहरुमा सरदर भन्त्दा कम 
(Below Normal) र बाँकी भागहरुमा सरदर (Normal) िषाा हनुे आकँलन गरेको छ 
(http://rcc.imdpune.gov.in/ConsensusWin/consensus%20statement_DJF_2021.pdf)। यसैगरी उक्त 
मञ्चको आकँलन अनसुार नेपालको भ-ुभागमा आउँदो वहउँद अिसिमा असिकतम तथा न्त्यनुतम तापक्रम 
सरदर भन्त्दा बढी (Above Normal) हनुे सम्भािना रहेको छ। 

 

गत िषाको वहउँद अिसि (मिंससर १५, २०७६ देश्चख फल्गणु १७, २०७६) को िषाा: 
दश्चिण एससयाली र्लिाय ुदृविकोण मञ्चले गरेको आकँलन (http://rcc.imdpune.gov.in/Products.html) 

अनसुार २०७६ को वहउँद अिसि (२०७६ साल मिंससर १५ देश्चख फल्गणु १७) मा नेपालको पश्चिमी 
भ-ूभागमा सरदर िषाा हनुे र पूिी भ-ूभागमा सरदर भन्त्दा बढी िषाा हनुे सिंभािना रहेकोमा नेपालको 
दश्चिण पूिी भ-ूभागका केवह काथानहरुमा सरदर िषाा मापन भएको सथयो भने बाँकी भ-ूभागमा सरदर 
भन्त्दा बढी िषाा मापन गररएको सथयो (नक्सा ३)। 

http://www.dhm.gov.np/
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नक्सा ३: गत िषाको वहउँद अिसि (सडसेम्बर २०१९ देखी फेब्रअुरी २०२०) मा मापन गररएको कुल 
िषााको िगीकरण। कालो सानो गोलाकार सिंकेतले मौसम मापन केन्त्र र्नाउँदछ। सरदर िषाा भन्नाले 
कुनै पसन मौसम मापन केन्त्रको लामो समय (सन ्१९८१-२०१०) को ३३.३ देश्चख ६६.६ प्रसतशतक 
(33.3 – 66.6 percentile)  िषाालाई र्नाउँदछ भने सरदरभन्त्दा कम र िढीको िषाा भन्नाले क्रमशिः ३३.३ 
प्रसतशतक (33.3 percentile) भन्त्दा कम र ६६.६ प्रसतशतक  (66.6 percentile) भन्त्दा िढीको िषाालाई 
र्नाउँदछ 

अनसूुश्चचिः 
सामान्त्यतया सरदर िषाा (Normal Rainfall) भन्नाले कुनै काथानको लामो समय (सन ्१९८१-२०१०) 
को ३३.३ देश्चख ६६.६ प्रसतशतक (33.3 – 66.6 percentile) को िषाालाई र्नाउँदछ भने सरदरभन्त्दा 
कम र िढीको िषाा भन्नाले क्रमशिः ३३.३ प्रसतशतक (33.3 percentile) भन्त्दा कम र ६६.६ प्रसतशतक  

(66.6 percentile) भन्त्दा िढीको िषाालाई र्नाउँदछ । तलको नक्साहरु ४ र ५ मा क्रमशिः सडसेम्बर 
देश्चख फेब्रअुरी सम्मको र्म्मा िषााको ३३.३ प्रसतशतक र ६६.६ प्रसतशतक िषाा देखाईएको छ भन े
नक्साहरु ६ र ७ मा सडसेम्बर देश्चख फेब्रअुरी सम्मको औसत तापक्रमको ३३.३ प्रसतशतक र ६६.६ 
प्रसतशतक तापक्रम देखाइएको छ। 
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नक्सा ४: सन ्१९८१-२०१० को वहउँद अिसिको ३३.३ प्रसतशतक (33.3 percentile) िषाा। कालो 
सानो गोलाकार सिंकेतले मौसम मापन केन्त्र र्नाउँदछ। कुनै पसन काथानमा, श्चचरमा दशााइएको भन्त्दा 
कम िषाा भएमा सरदर भन्त्दा कम िषाा भएको मासनन्त्छ। 

  

नक्सा ५: सन ्१९८१-२०१० को वहउँद अिसिको ६६.६ प्रसतशतक (66.6 percentile) िषाा । कालो 
सानो गोलाकार सिंकेतले मौसम मापन केन्त्र र्नाउँदछ। कुनै पसन काथानमा, श्चचरमा दशााइएको भन्त्दा 
बढी िषाा भएमा सरदर भन्त्दा बढी िषाा भएको मासनन्त्छ। 
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नक्सा ६: सन ् १९८१-२०१० को वहउँद अिसिको ३३.३ प्रसतशतक (33.3 percentile) औसत 
तापक्रम। कालो सानो गोलाकार सिंकेतले मौसम मापन केन्त्र र्नाउँदछ । कुनै पसन काथानमा, श्चचरमा 
दशााइएको भन्त्दा कम औसत तापक्रम भएमा सरदर भन्त्दा कम औसत तापक्रम भएको मासनन्त्छ । 

  

नक्सा ७: सन ्१९८१-२०१० को वहउँद अिसिको ६७ प्रसतशतक (67 percentile) औसत तापक्रम । 
कालो सानो गोलाकार सिंकेतले मौसम मापन केन्त्र र्नाउँदछ । कुनै पसन काथानमा श्चचरमा दशााइएको 
भन्त्दा बढी औसत तापक्रम भएमा सरदर भन्त्दा बढी औसत तापक्रम भएको मासनन्त्छ । 

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

