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मेघगर्जन एक तीव्र रुपमा चल्ने संवह् मौसमी अवस्ा हो, जु् हङकङमा प्ाय: अप्प्ल 
दनेखि सनेप्नेम्बरको बीचमा हु्ने गद्दछ । चट्ाङ्ग लाग्ा प्बजुली चख्क्ु र आकाश गप्ज्द्ु 
मनेघगज्द्का प्वशनेषताहरु हु्् ।

क्ुमुलोप््म्बस बादलहरुमा हु्ने 
शखतिशाली हलचलको कारण, बादलमा 
पा्ीको ्ोपाहरु र बरफका दा्ाहरु 
संवह् गप्तमा प्वद्प्तय ढंगलने चाज्द हु्ने 
गद्दछ । जब चाज्दको ्ुप्ोबाट उत्पन्न हु्ने 
प्वद्प्तय क्नेत्र प््प्चित टुप्ङ्ग्ने प्बन्दमा 
पुग्छ, बादल बीच चट्ाङ्ग हान्नने वा 
बादल र पृथ्ीको सतह बीच चट्ाङ्ग 
हान्नने पद्दछ ।  वरपरको वायुको प्वस्ारलने 
प्वशाल आवजमा गड्ाङगुडुङ उत्पन्न 
गद्दछ।  ध्वप्् भन्ा प्बजुली प्छट्ो यात्रा 
ग्ने हु्ालने, यप्द प्बजुली च्कने को ती् 

सनेकने ण्डसम्म गज्द्को आवाज एक पय्दवनेक्कमा पुग्ा भ्ने, मनेघगज्द् लगभग 1 प्कलोप्मटर 
टाढा पुप्गसकने कको हुन्छ ।    

मनेघगज्द्लने एक प्कारको शखतिशाली डाउ्ड्ाफ्ट उत्पाद् ग््दसकछ जसलाई 
माइक्ोब्रस्ट भप््न्छ-यो एक मुप््तफ्द  बग्ने शखतिशाली वायु (डाउ्स््टस ) हो जु् प्ाय: 
मनेघगज्द्लने जप्म्को सतहलाई प्हार गदा्द यो बाप्हर तफ्द  उत्सज्द् हु्ने गद्दछ । 
माइक्ोब्रस्ट छोटो समयको लाप्ग रहन्छ र तुल्ात्मक रुपमा संकुप्चत हुन्छ तर यो प्वमा् 
अवतरण हुुँदा र उडा् भदा्द ितर्ाक हुन्छ ।

मेघगर्जनले चट्ाङ लाग्ने जोखिम प्््त्ाउुँदछ । गम्ीर मौसम अवस्ा जस्तै आुँधीवषा्द, 
अप्स्ापात, तीव्र वायुको वनेग वा शखतिशाली वायुको वनेग (डनेरनेचो), सा्तै वाटरस्ाउट 
(समुन्द्रमा आउ्ने भुुँवरी) वा टो्नेडोहरुका सा् मनेघगज्द् हु्ने गद्दछ ।

अप्धक मनेघगज्द् क्ुमुलोप््म्बस बादलमा बन्नने गद्दछ र सामान्यतया भारी वषा्दसुँग 
सम्बखधित हु्ने गद्दछ । सप्क्य मौसम प्णालीहरुको वरपर जस्तै न्ययू् चापको 
ट्फहरु, क्ुमुलोप््म्बस बादल प््रन्तर प्वकास हु् सकछ््, र मनेघगज्द् व्ापक 
रुपमा फतै प्ल्ने र लामो समयसम्म हु्ने गद्दछ । कने प्ह अ्ुकयू ल मौसम पररखस्प्तहरुमा, 
क्ुमुलोप््म्बस बादललने ठयू लो मनेघग्दज् र आुँधीवषा्द आउ् सक्ने, जसको फलस्वरुप 
बाढी र पप्हरो जस्ा प्वपप्तिहरु प््खति् सकछ ।

घर भित्रै बस्नुहोस् । यप्द तपाई बाप्हर काम गददै  हु्ुहुन्छ 
भ्ने भव्हरुमा आश्रय प्ल्ुहोस्। 

चट्ाङ्गबाट सावधान रहननुहोस्, अग्ो पहाडहरु वा कु्तै 
पप्् अत्प्धक प्बजुली पररचाल् हु्ने वसु्हरुको ्प्जक 
्उप्भ्ुहोस् । रुिहरु वा पा्ीजहाजमा पाल बाुँध्ने 
िम्बा(मास्ट)जहाुँ चट्ाङ्गलने सप्जलतै हान्न सकछ, त्ुँहाबाट 

टाढा बसु्होस्। चट्ाङ जप्म्को माध्यम हुुँदतै  पर संचाप्लत हु्ालने,प्वशनेषगरी जप्म् 
प्भजनेको बनेला जप्म्मा सुतु् हुुँदतै् । बरु, तपाई र जप्म् बीचको दयू री कम ग््द तल 
झुक्ु पद्दछ ।

पौडी नखेलननुहोस् वा पा्ी सम्बधिी िनेलहरुमा आवद्ध ्हु्ुहोस् । पा्ीबाट 
बाप्हरर्ुहोस् र आश्रय प्ल्ुहोस् । ्ुहाउ्ने काम पप्् ्ग्ु्दहोस् । 

बाभहरी खेलकनु दका सनुभवधाहरु, खेल मरैदानका म्ानेररहरु, स्विभमंग 
पनुलहरुका लाईफगाड्जहरुले “चट्ाङ लाग्ने स्ा्को जा्कारी” वनेबपनेजमा हनेरी 
मौसम पररव्दत् बारने  सत्दक रह्ुपद्दछ, र सुप्वधा प्ापक सनेवाग्ाहीहरुलाई उप्चत 
प््दनेश्हरु प्द्ुपद्दछ ।

टेभलफोन वा जडा् गररएको अन्य प्वद्प्तय उपकरणहरु, लगायत क्प्ुटरहरुको 
प्रयोग नगननु्जहोस् ।

मेघगर्जन हँुदा ध्ान भदननु पनने बनुँदाहरु

ध्ान भदननु पनने बनुँदाहरु
िारी वरा्जको कारण अचानक बाँढी आउनसक्छ । माप््सहरु पा्ीको मुहा्हरुबाट 
(जलमाग्दहरु) टाढा बस्ु पद्दछ ।  

कम उचाई िएको सतह र अव्यवस््थित ढल भनकास के्त्हरुमा बाढी आउन 
सक्छ, यसबाट प्भाप्वत हु्सक्ने माप््सहरुलने उप्चत सावधा्ी अप्ाउ्ु पद्दछ ।

पदयात्ीहरु(हाईकरहरु) र बाभहरी गभतभवभधहरुमा संलग्न हुने व्यस्तिहरु 
वनेधशालालने जारी गरनेको पप्छल्ो मौसमको जा्कारी बारने  सचनेत रह्ु पद्दछ र 
आवश्यकता अ्ुरुप गप्तप्वप्धहरु पररव्दत् वा रद्द ग्ु्द पद्दछ ।

ठाडो भिरालोबाटो वा पखा्जलहरुको नभरक नराननुहोस् । सवारी चालकहरुलने 
पहाडी क्नेत्रहरु वा पप्हरोको चनेताव्ी संकने त भएको ठाुँउहरुमा सवारी 
्चलाउ्ुहोस् ।



प््म्न माध्यमहरु माफ्द त मौसम बारने  ताजा जा्कारी ्ाहा पाउ्ुहोस्:

• रने प्डयो र TV बाट प्सारण

• “Dial-a-Weather” जा्कारी सोधपुछ प्णाली : 1878 200

• हङकङ वनेधशालाको वनेबसाइटहरु
 http://www.weather.gov.hk/personalized-website/nepali वा 

http://www.hko.gov.hk/en/

• लाइटप््ंग(चट्ाङ्ग हान्नने) स्ा् जा्कारी वनेबपनेज
 https://www.hko.gov.hk/en/wxinfo/llis/gm_index.htm

• “MyObservatory” 
 http://www.weather.gov.hk/en/myobservatory.htm
 QR कोड सक्ा् ग््द QR कोड ररडर प्योग ग्ु्दहोस्

• मनेघगज्द्को चनेताव्ी बारने  ्प जा्कारीको लाप्ग, कृपया 
 https://www.weather.gov.hk/en/wservice/warning/thunder.htm
 मा ह्ु्दहोस् ।

आईफोन एन्ड् ोइड मिन्ोर फोन

9 अमरिल 2001 िया िेधशयालयाको 
ियुख्यालयिया देखयापरेको अमसनया  

पग्लिदै गरेको अमसनया
(1 cm िोटयाई)

5- डलरको मसक्या र छयातयाको टयुप्ो
(आकयार तयुलनयाको लयामग)

8 रून 2020 िया हङकङको अन्तरया्जमट्ड् य एयरपोट्जको 
नमरक ियाटरस्याउट ररपोट्ज गररएको मियो । 

(Samuel Tai द्यारया रयारी)

25 अगस्ट 2019 िया हङकङिया स्कयाल लयाईन पयार गरेको बेलया छेङ्ग चयाउ 
सयाियुग््रिक तटिया ियाययुको िेग 100 km/h नयाघेको ररपोट्ज गररएको मियो ।

9 िे 2005 िया “मश हू फें ग” को कयारण, क्याई चयुङको कने्नर टमि्जनलिया दर्जनौ ंियालसयाियानको 
ठूलया-ठूलया कने्नरहरु अचयानक घनया िरया्जले ल्याएको आँधीबेरीले उडयाएको मियो ।

(Wen Wei Po द्यारया तग्विर)
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हङकङ वेधशालाको रानकारी

चट्ाङ्ग / मेघगर्जन हुने भदनहरुको रम्ा माभसक औसत संख्ा
(1991- 2020)

अप्स्ाहरु बरफको कडा दा्ाहरु हु्् 
जु्  मोटाईमा कने प्ह प्मप्लप्मटरका मात्र 
हुन्छ् ्जबप्क ठयू ला अप्स्ाहरु कम ्तै 
प्ने गद्दछ् ्। प्त्ीहरु क्मुुलोप््म्बस 
बादलहरुमा राम्ोसुँग प्वकास भएको 
गज््द  प्भत्र बन्नने गद्दछ् ् ।  प्ाय: 
अप्स्ाहरु वसन्त ऋतुमा प न्े गद्दछ र 
औसत यो एक दनेखि दुई वष्द को 
अन्तरालमा एक पटक प न्े गद्दछ।

स्ाप््य रुपमा “प्श हू फें ग” लाई स्काल लाइ्हरुसुँग सम्बखधित तीव्र वायुको वनेग वा 
शखतिशाली वायुको वनेग भ्ी प्ववरण गररन्छ । स्काल लाइ्हरु एक ठयू लो मनेघगज्द् 
वा स््टोम सनेल (आुँधीको कोष )हरुको समुह हो । स्काल लाई्हरु दु्त गप्तमा चल्ने र 
प्व्ाशकारी हुन्छ््, र हावाको गप्त अचा्क वृखद्ध भई वायुको प्दशा अचा्क 
पररवत्द् हु्सकछ । स्काल लाइ्सुँगको कडा वायुको वनेग 88 प्कलोप्मटर प्प्त घण्ा 
वा बढी हु् सकछ तर प्ाय: यो लामो समयसम्म रह् सक्तै् ।

वेधशालाले रारी गरेको भवशेर सूचनाहरु प्रभत ध्ान भदननुहोस् । शास्तिशाली 
हावाको वेग आएमा, बाप्हर हु्ने व्खतिहरुलने भव्हरुमा तनुरुन्रै आश्रय प्ल्ु पद्दछ।

प्वशनेषगरी कौसी र छतहरुमा भएको सबरै खनुकनु ला रहेका वस्नुहरुलाई सनुरभक्त 
गननु्जप्छ्ज  । होप्डिंग, स्ाफफोखडिङ्स र अस्ायी संरच्ाहरुलाई सुरप्क्त गराउ्ु पद्दछ ।

कने्नर टभम्जनल अपरेटहरुले मालसामानका ठूला ठूला कने्नरहरु, प्वप्भन्न 
प्कारका क्ने ्हरु र सबतै कन्ने्रहरु बन् रहनेको सुप््प्चित ग्ु्द पद्दछ ।

राजमाग्दहरु/ आकाशनेमाग्दहरु प्योग ग्ने सवारी चालकहरु प्भषण हावाहुरी प्प्त सतक्द  
हु्ुपद्दछ ।

साना नाँउहरुमा हुने व्यस्तिहरुले भारी वषा्दलने ल्ाउ्ने आुँधीबनेरीबाट उ्ीहरुको ्ाुँउ 
डुब्् बाट रोक् सावधा्ी अप्ाउ्ु पद्दछ ।

िवनहरुमा आश्रय भलननुहोस् । ठयू ला ठयू ला अप्स्ालने अन्नबाली ्ष्ट ग््दसकछ, प्शशाको 
झ्ालहरु, प्शशालने ब्नेको घरहरु र कारको (गाडीहरुको)प्वन्डख्रि्हरू फुटाउ् सकछ ।

खनुल्ा समनुद्ी भकनारमा हुने साना नाँउहरुमा िएका व्यस्तिहरुले अचा्क वषा्दसुँग 
आउ्ने आुँधीबनेरी र समुन्द्रमा आउ्ने भुुँवरी ्प्जप्कन्तै गएको अवस्ामा सत्दक हु्पुद्दछ ।

यभद तपाईले टोननेडोको सामना गननु्ज ियो िने, पक्ी भव्हरु प्भत्र आश्रय प्ल्हुोस् 
। झ्ालहरुबाट टाढा बसु्होस्, जप्म्मा घडुा िु् चाएर बसु्होस् र तपाईको टाुँउकोलाई 
तपाईको पािुराहरुलने वा मोटो गद्दालने सुरप्क्त ग्ु्दहोस् । बाप्हर हु्हुुन्छ भ्ने, रुिहरु, 
कारहरु र टो न्ेडोलने सप्जलतैसुँग उडाउ् सक्ने अन्य सामग्ीहरुबाट टाढा रह्ुहोस् । 

धनेरतैअखस्र मौसमको अवस्ाहरुमा, 
मनेघगज््द  हुुँदा प्चण्ड संवह्को 
कारण बादलमा सोली आकारको तीव्र 
िम्बा(स्म्)जस्ो भुुँवरीहरु गठ् हु्ने 
गद्दछ । यप्द भुुँवरीलने जप्म्को 
सतहलाई छुन्छ भ्ने, त्सलाई भीषण 
हावाहुरी टो्नेडो भप््न्छ, र त्सतैगरी 
समुन्द्रको सतहलाई छुन्छ भ्ने 
त्सलाई वाटरस्ाउट (समुन्द्रमा 
आउ्ने भुुँवरी) भप््न्छ। भुुँवरीहरुको 
कने न्द्रप्बन्द ्प्जक वायुको चाप कम 
हु्को सा् धनेरतै  कडा हुन्छ्् । 
हङकङमा प्ाय: वाटरस्ाउट र 
टो्नेडोहरु आउ्ने गददै्् ् र औसत 
रुपमा प्त्नेक एक दनेखि दुई वष्द 
बीचमा टो्नेडो आएको ररपोट्द पाईन्छ ।

अभसनापात (अभसना) “भश हू फें ग” (डेरेचो)

समनुन्द्रमा आउने िनुँवरी (वाटरस्ाउट)/ 
टोननेडो(रभमनमा आउने िनुँवरी)

ध्ान भदननु पनने बनुँदाहरु

ध्ान भदननु पनने बनुँदाहरु

ध्ान भदननु पनने बनुँदाहरु

http://www.weather.gov.hk/personalized-website/nepali
http://www.hko.gov.hk/en/
https://www.hko.gov.hk/en/wxinfo/llis/gm_index.htm
http://www.weather.gov.hk/en/myobservatory.htm
https://www.weather.gov.hk/en/wservice/warning/thunder.htm

