
नेपाल सरकार 

उर्ाा, र्लस्रोत तथा ससिंचाइ मन्त्रालय 

र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग 
हािापानी विज्ञान महाशाखा (हािापानी विश्लषेण शाखा) 

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

फोन निं.: ४२१९०५२, ४२१५३९६, ४२५८२२४, ४२१५१३१                 िेबसाइट: www.dhm.gov.np, www.mfd.gov.np           

फ्याक्स निं.: ४२२६४२१९                                                                                            www.hydrology.gov.np 

समसतिः २०७९/८/२० 

वहउँद अिसि (December 2022 - February 2023) को हािापानीको आकँलन 
(१५ मिंससर - १६ फाल्गणु, २०७९) 

 

सारािंश: 
यस मिंससर १५ देखख फागनु १६ सम्मको तीन मवहनाको वहउँद अिसिमा देशका असिकािंश स्थानहरुमा सरदर भन्त्दा 
कम िषाा हनेु सम्भािना रहेको छ। देशभर असिकतम तापक्रम सरदर भन्त्दा बढी हनेु सम्भािना रहेको छ। 
सदुरुपखिम प्रदेश, लखुम्बनी प्रदेशको रुकुम-पखिम, रोल्पा, प्यठुान बाहेकका खर्ल्लाहरु, गण्डकी प्रदेशका लमर्ङु्ग, 

स्याङ्र्ा, तनहुँ, गोरखा लगायतका मध्य तथा पूिी खर्ल्लाहरु, बागमती प्रदेशको दोलखा र प्रदेश निं. १ का ताप्लेर्ङु्ग, 

सिंखिुासभा, सोलखुमु्ब ुलगायताका उत्तरी खर्ल्लाहरुमा न्त्यूनतम तापक्रम सरदर हनेु र बाकँी भ-ूभागहरुमा सरदर 
भन्त्दा बढी हनेु सम्भािना रहेको छ।  

बषााको आकँलन: 
यस वहउँद अिसिमा देशका असिकािंश स्थानहरुमा सरदर भन्त्दा कम िषाा हनेु सम्भािना रहेको छ। प्रदेश निं. १ का 
ताप्लेर्ङु, पाँचथर, तेह्रथमु, इलाम, झापा, मोरङ, सनुसरी लगायतका पूिी तथा तराईका खर्ल्लाहरु, मिेश प्रदेशका 
पसाा, बारा, रौतहट लगायतका पखिमी भ-ूभागहरु, बागमती प्रदेशका काभ्रपेलाञ्चोक, काठमाडौं, लसलतपरु, भक्तपरु, 
निुाकोट, मकिानपरु लगायतका खर्ल्लाहरु, गण्डकी प्रदेशका कास्की, स्याङ्र्ा, पिात लगायतका मध्य तथा दखिणी 
खर्ल्लाहरु, लखुम्बनी प्रदेशका असिकािंश खर्ल्लाहरु र सदुरुपखिम प्रदेशका दाच ुाला, बैतडी, डडेलिरुा, डोटी, कञ्चनपरु 
र कैलाली लगायतका खर्ल्लाहरुमा सरदर भन्त्दा कम िषाा हनेु सम्भािना ४५% देखख ५५% रहेको छ। साथै 
सदुरुपखिम प्रदेशका बझाङ र बार्रुा खर्ल्ला तथा कणााली प्रदेशका हमु्ला, मगु ुर डोल्पाको उत्तर-पखिमी भ-ूभागहरु 
बाहेक देशका अन्त्य बाँकी भ-ूभागहरुमा सरदर भन्त्दा कम िषाा हनेु सम्भािना ३५% देखख ४५% रहेको छ।  

 
खचर १: २०७९ को वहउँद अिसि (१५ मिंससर - १६ फाल्गणु) को िषाा (सरदर भन्त्दा कम िा सरदर िा सरदर 
भन्त्दा बढी) को सिाासिक सम्भािना (highest probability) (%)  
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असिकतम तापक्रमको आकँलन: 

यस वहउँद अिसिमा देशभर असिकतम तापक्रम सरदर भन्त्दा बढी हनुे सम्भािना रहेको छ। कणााली प्रदेशको 
हमु्ला र मगुकुा पखिमी भ-ूभागहरु र सदुरुपखिम प्रदेशका बार्रुा खर्ल्लामा असिकतम तापक्रम सरदर भन्त्दा 
बढी हनुे सम्भािना ५५% देखख ६५% सम्म रहेको छ। प्रदेश निं. १ का सोलखुमु्ब ुतथा इलाम, झापा, मोरङ 
र सनुसरी लगायतका दखिणी खर्ल्लाहरु, बागमती प्रदेशका काभ्रपेलाञ्चोक, काठमाडौँ, लसलतपरु, भक्तपरु, 
निुाकोट, मकिानपरु, खचतिन लगायतका मध्य तथा दखिण-पखिम खर्ल्लाहरु, मिेश प्रदेशको पसाा र सप्तरी, 
गण्डकी प्रदेशका उत्तर-पिुी खर्ल्लाहरु बाहेकका असिकािंश खर्ल्लाहरु, लखुम्बनी प्रदेशका असिकािंश भ-ूभागहरु 
र कणााली प्रदेशका पूिी तथा उत्तरी भ-ूभाहरुमा असिकतम तापक्रम सरदर भन्त्दा बढी हनु ेसम्भािना ४५% 
देखख ५५% रहेको छ भने बाँकी भ-ूभागहरुमा असिकतम तापक्रम सरदर भन्त्दा बढी हनुे सम्भािना ३५% देखी 
४५% रहेको छ।  

 

 

खचर २: २०७९ को वहउँद अिसि (१५ मिंससर - १६ फाल्गणु) को असिकतम तापक्रम (सरदर भन्त्दा कम 
िा सरदर िा सरदर भन्त्दा बढी) को सिाासिक सम्भािना (highest probability) (%)  

न्त्यूनतम तापक्रमको आकँलन: 

यस वहउँद अिसिमा न्त्यूनतम तापक्रम देशभर सरदर िा सरदर भन्त्दा बढी हनुे सम्भािना रहेको छ। सदुरुपखिम 
प्रदेश, लखुम्बनी प्रदेशको रुकुम-पखिम, रोल्पा, प्यठुान बाहेकका खर्ल्लाहरु, गण्डकी प्रदेशका लमर्ङु्ग, स्याङ्र्ा, 
तनहुँ, गोरखा लगायतका मध्य तथा पूिी खर्ल्लाहरु, बागमती प्रदेशको दोलखा र प्रदेश निं. १ का ताप्लेर्ङु्ग, 
सिंखिुासभा, सोलखुमु्ब ुलगायताका उत्तरी खर्ल्लाहरुमा न्त्यूनतम तापक्रम सरदर हनुे सम्भािना ३५% देखख ४५% 
रहेको छ भने बाँकी भ-ूभागहरुमा सरदर भन्त्दा बढी हनुे सम्भािना ३५% देखी ४५% रहेको छ।  
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खचर ३: २०७९ को वहउँद अिसि (१५ मिंससर - १६ फाल्गणु) को न्त्यूनतम तापक्रम (सरदर भन्त्दा कम िा 
सरदर िा सरदर भन्त्दा बढी) को सिाासिक सम्भािना (highest probability) (%)  

 

आकँलनको आिारहरु: 

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 प्रविसि 
र दखिण एससयाली र्लिाय ुदृविकोण मञ्चको आकँलनको आिारमा तयार गरेको हो। साथै नेपालको वहउँद 
अिसिको र्लिायमुा प्रभाि पाने पूिी प्रशान्त्त महासागरमा विकससत हनुे 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 वहउँद अिसिको आकँलन र अन्त्तरऋत ुपररितानखशलताका कारकहरुलाई 
समेत मध्यनर्र गरी तयार गररएको छ। हाल प्रशान्त्त महासागर (Pacific Ocean) मा लासनना (La Nina) अिस्था 
रहेको देखखएको छ र आगामी वहउँद अिसिमा पसन लासनना कायम रहने आकलँन गररएको छ। त्यसैगरी वहन्त्द 
महासागरमा विकससत हनु ेदईु ध्रिुीय सामखुन्त्रक तापक्रम सूचक हाल तटस्थ रहेको र वहउँद अिसिभर तटस्थ 
नै रहने आकँलन गररएको छ। यद्यवप ऋतगुत र्लिाय ुसबसभन्न सामखुन्त्रक तथा िायमुण्डसलय प्रणालीहरुमा, भ-ू
उपयोग र्स्ता कुराहरुमा सनभार हनुे र र्लिाय ुप्रारुपहरुलाई यस्ता प्रणाली ऋत ुपररितान हनु ेसमयमा सतप्रसतशत 
विश्वससनय पूिाानमुान गना कठठन हनुे तथ्य मनन गनुापने देखखन्त्छ।  
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गत िषाको वहउँद अिसि (मिंससर १५ देखख फाल्गणु १६, २०७८) को िषाा, असिकतम तापक्रम तथा न्त्यूनतम 
तापक्रम 

गत िषा २०७८ को वहउँद अिसिको लासग यस विभागले गरेको िषााको आकँलन अनसुार नेपालभर सरदर 
भन्त्दा कम िषाा हनुे सम्भािना रहेकोमा देशका असिकािंश भ-ूभागहरुमा सरदर िा सरदर भन्त्दा बढी बषाा मापन 
गररएको सथयो (खचर ४)।  

 

  

खचर ४: गत िषाको वहउँद अिसि (सडसेम्बर २०२१ देखी फेब्रअुरी २०२२) मा मापन गररएको कुल िषााको 
िगीकरण।  

गत वहउँद अिसिको असिकतम तापक्रमको आकँलन सदुरुपखिम र लखुम्बनी प्रदेशका तराईका भ-ूभागहरु र 
मिेश प्रदेशका असिकािंश भ-ूभागहरुमा सरदर िा सरदर भन्त्दा कम र बाँकी भ-ूभागहरुमा सरदर भन्त्दा बढी 
हनुे सम्भािना रहेकोमा प्रदेश १ का मध्य भ-ूभागहरु, मिेश प्रदेशका पूिी भ-ूभागहरु र बाँकी प्रदेशका थोरै 
भ-ूभागहरु बाहेक देशभर सरदर भन्त्दा कम असिकतम तापक्रम मापन गररएको सथयो (खचर ५)। 
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खचर ५: गत िषाको वहउँद अिसि (सडसेम्बर २०२१ देखी फेब्रअुरी २०२२) मा मापन गररएको असिकतम 
तापक्रमको िगीकरण। 

 

गत वहउँद अिसिको न्त्यूनतम तापक्रमको आकँलन देशका असिकािंश उच्च पहाडी र तराईका भ-ूभागहरु तथा 
सदुरुपखिम प्रदेशको िेरैर्सो भ-ूभागहरुमा सरदर रहने र बाँकी भ-ूभागहरुमा सरदर भन्त्दा बढी हनुे सम्भािना 
रहेकोमा केही स्थानमा सोही अनसुार मापन भएको सथयो भने िेरै स्थानमा आकँलन भन्त्दा फरक मापन गररएको 
सथयो (खचर ६)।  

 

खचर ६: गत िषाको वहउँद अिसि (सडसेम्बर २०२१ देखी फेब्रअुरी २०२२) मा मापन गररएको न्त्यूनतम 
तापक्रमको िगीकरण।  
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नेपाल सरकार 

उर्ाा, र्लस्रोत तथा ससिंचाइ मन्त्रालय 

र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग 
हािापानी विज्ञान महाशाखा (हािापानी विश्लषेण शाखा) 

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

फोन निं.: ४२१९०५२, ४२१५३९६, ४२५८२२४, ४२१५१३१                 िेबसाइट: www.dhm.gov.np, www.mfd.gov.np           

फ्याक्स निं.: ४२२६४२१९                                                                                            www.hydrology.gov.np 

अनसूुखचिः 

सामान्त्यतया सरदर िषाा (Normal Rainfall)/सरदर तापक्रम (Normal Temperature) भन्नाले कुनै स्थानको लामो 
समय (सन ्१९९१-२०२०) को ३३.३ देखख ६६.६ प्रसतशतक (33.3 – 66.6 percentile) को िषाा/तापक्रम 
लाई र्नाउँदछ भने सरदरभन्त्दा कम र िढीको िषाा/तापक्रम भन्नाले क्रमशिः ३३.३ प्रसतशतक (33.3 percentile) 
भन्त्दा कम र ६६.६ प्रसतशतक  (66.6 percentile) भन्त्दा िढीको िषाा/तापक्रम लाई र्नाउँदछ ।  

तलको खचरहरु ७, ८ र ९ मा क्रमशिः सन १९९१ देखख २०२० सम्मको वहउँद अिसि (सडसेम्बर देखख 
फेब्रअुरी) को औसत, ३३.३ प्रसतशतक र ६६.६ प्रसतशतक िषाा देखाइएको छ भने खचरहरु १०, ११ र १२ 
मा क्रमशिः असिकतम तापक्रमको औसत, ३३.३ प्रसतशतक र ६६.६ प्रसतशतक र खचरहरु १३, १४ र १५ 
मा क्रमशिः न्त्यूनतम तापक्रमको औसत, ३३.३ प्रसतशतक र ६६.६ प्रसतशतक देखाईएको छ।  

  

 

खचर ७: सन ्१९९१-२०२० को वहउँद अिसिको औसत िषाा। कालो सानो गोलाकार सिंकेतले मौसम मापन 
केन्त्र र्नाउँदछ।  
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नेपाल सरकार 

उर्ाा, र्लस्रोत तथा ससिंचाइ मन्त्रालय 

र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग 
हािापानी विज्ञान महाशाखा (हािापानी विश्लषेण शाखा) 

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

फोन निं.: ४२१९०५२, ४२१५३९६, ४२५८२२४, ४२१५१३१                 िेबसाइट: www.dhm.gov.np, www.mfd.gov.np           

फ्याक्स निं.: ४२२६४२१९                                                                                            www.hydrology.gov.np 

 

खचर ८: सन ्१९९१-२०२० को वहउँद अिसिको ३३.३ प्रसतशतक िषाा। कुन ैपसन स्थानमा, खचरमा देखाइएको 
भन्त्दा कम िषाा भएमा सरदर भन्त्दा कम िषाा भएको मासनन्त्छ। 

 

 

खचर ९: सन ्१९९१-२०२० को वहउँद अिसिको ६६.६ प्रसतशतक िषाा। कुन ैपसन स्थानमा, खचरमा देखाइएको 
भन्त्दा बढी िषाा भएमा सरदर भन्त्दा बढी िषाा भएको मासनन्त्छ। 
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नेपाल सरकार 

उर्ाा, र्लस्रोत तथा ससिंचाइ मन्त्रालय 
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पो. ब. निं. ४०६, बबरमहल, काठमाण्डौ, नेपाल ।                                                                            इमेल: info@dhm.gov.np 

फोन निं.: ४२१९०५२, ४२१५३९६, ४२५८२२४, ४२१५१३१                 िेबसाइट: www.dhm.gov.np, www.mfd.gov.np           

फ्याक्स निं.: ४२२६४२१९                                                                                            www.hydrology.gov.np 

 

खचर १०: सन ्१९९१-२०२० को वहउँद अिसिको औसत असिकतम तापक्रम। कालो सानो गोलाकार सिंकेतले 
मौसम मापन केन्त्र र्नाउँदछ।  

 

 

खचर ११: सन ्१९९१-२०२० को वहउँद अिसिको ३३.३ प्रसतशतक असिकतम तापक्रम। कुन ैपसन स्थानमा, 
खचरमा देखाइएको भन्त्दा कम असिकतम तापक्रम भएमा सरदर भन्त्दा कम असिकतम तापक्रम भएको मासनन्त्छ। 
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नेपाल सरकार 
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पो. ब. निं. ४०६, बबरमहल, काठमाण्डौ, नेपाल ।                                                                            इमेल: info@dhm.gov.np 

फोन निं.: ४२१९०५२, ४२१५३९६, ४२५८२२४, ४२१५१३१                 िेबसाइट: www.dhm.gov.np, www.mfd.gov.np           

फ्याक्स निं.: ४२२६४२१९                                                                                            www.hydrology.gov.np 

 

खचर १२: सन ्१९९१-२०२० को वहउँद अिसिको ६६.६ प्रसतशतक असिकतम तापक्रम। कुनै पसन स्थानमा, 
खचरमा देखाइएको भन्त्दा बढी असिकतम तापक्रम भएमा सरदर भन्त्दा बढी असिकतम तापक्रम भएको मासनन्त्छ। 

 

 

खचर १३: सन ्१९९१-२०२० को वहउँद अिसिको औसत न्त्यूनतम तापक्रम। कालो सानो गोलाकार सिंकेतले 
मौसम मापन केन्त्र र्नाउँदछ।  
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खचर १४: सन ्१९९१-२०२० को वहउँद अिसिको ३३.३ प्रसतशतक न्त्यूनतम तापक्रम। कुनै पसन स्थानमा, 
खचरमा देखाइएको भन्त्दा कम असिकतम तापक्रम भएमा सरदर भन्त्दा कम न्त्यूनतम तापक्रम भएको मासनन्त्छ। 

 

 

खचर १५: सन ्१९९१-२०२० को वहउँद अिसिको ६६.६ प्रसतशतक न्त्यूनतम तापक्रम। कुनै पसन स्थानमा, 
खचरमा देखाइएको भन्त्दा बढी असिकतम तापक्रम भएमा सरदर भन्त्दा बढी न्त्यूनतम तापक्रम भएको मासनन्त्छ। 

mailto:info@dhm.gov.np
http://www.dhm.gov.np/
http://www.hydrology.gov.np/

