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 समसतिः २०७९/१२/०९ 

                                                  23rd March 2023 

 

विषयिः दैसनक तापक्रम र िषाा वििरण 

 
 

 
दैसनक िषाा (Daily Precipitation) को सारािंशिः  

आर् समसत २०७९/१२/०९ गते सिहान ०८:४५ िरे् २५० िटा िषाा मापन केन्त्रहरु (मानि 
सञ्चासलतिः ९० र स्िचासलतिः १६०) मा मापन गररएको गत २४ घण्टाको िषााको वििरण अनसुार ७१ 
िटा केन्त्रहरुमा िषाा भएको छ (नक्सा १)। उक्त केन्त्रहरु मध्ये सिैभन्त्दा िढी िषाा (३२.२ सम.सम.) 
ससन्त्धलुी जर्ल्लाको ससन्त्धलुीमाढी केन्त्रमा भएको छ। िषाा मापन गररएका केन्त्रहरु मध्ये २ िटा 
केन्त्रहरुमा १० सम.सम. भन्त्दा िढी र २ िटा केन्त्रहरुमा २५ सम.सम. भन्त्दा िढी िषाा भएको छ। 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

नक्सा १: चैत ०८ गते सिहान ०८:४५ िरे् देजख चैत ०९ गते सिहान ०८:४५ िरे् सम्मको २४ 
घण्टाको िषाा (सम. सम.) 
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दैसनक न्त्यूनतम तापक्रम (Daily Minimum Temperature) र असधकतम तापक्रम (Daily Maximum 

Temperature) को  सारािंशिः  
 

 

नक्सा २: चैत ०८ गते सिहान ०८:४५ िरे् देजख चैत ०९ गते सिहान ०८:४५ िरे् सम्मको २४ 
घण्टाको न्त्यूनतम तापक्रम (सिग्री सेजल्सयस) 
 

 
नक्सा ३: चैत ०७ गते सााँझ ०५:४५ िरे् देजख चैत ०८ गते सााँझ ०५:४५ िरे् सम्मको २४ 
घण्टाको असधकतम तापक्रम (सिग्री सेजल्सयस) 
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तासलका १: २०७९/१२/०९ गते सिहान ०८:४५ िरे् मापन गररएको गत २४ घण्टाको न्त्यूनतम 
तापक्रम र २०७९/१२/०८ गते सााँझ ०५:४५ िरे् मापन गररएको गत २४ घण्टाको असधकतम 
तापक्रमको वििरण। 

 तापक्रम (सि.से.) न्त्यूनतम तापक्रम (केन्त्र सिंख्या) असधकतम तापक्रम (केन्त्र सिंख्या) 

-५ देजख ० १ − 

० देजख ५  ६ − 

५ देजख १०  २७ − 

१० देजख १५  ३५ ५ 

१५ देजख २०  २५ १८ 

२० देजख २५  − २२ 

२५ देजख ३०  − ४० 

३० देजख ३५  − १० 

र्म्मा केन्त्र सिंख्या (िटा) ९४ ९५ 

सिैभन्त्दा िढी/केन्त्र, जर्ल्ला १७.२ सि.से./विराटनगर, ए.पो. मोरङ्ग ३२.८ सि.से./दमु्कौली, निलपरु 

सिैभन्त्दा कम/केन्त्र, जर्ल्ला -२.५ सि.से./र्ोमसोम, मसु्ताङ्ग १०.० सि.से./रारा, मगु ु
 

 

 

 

 

 

 

नोटिः सि.से. = सिग्री सेजल्सयस 

ए.पो.=एयरपोटा 


