
मौसम पवूार्नुमान बुले�टन (Weather Forecast Bulletin) 

जार� �म�त: २०७९/०३/१४ गत े�बहान ०६:०० बज े

मौसम �वश्लषेण (Meteorological Analysis) 

हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । 

हाल मौसमको अवस्था (Present Weather Status)              

हाल देशको प्रदेश नं १  लुिम्बनी प्रदेश र सुदरुपिश्चम प्रदेशमा सामान्य दे�ख पुणर् बदल� र�ह बाँक� प्रदेशमा आँ�शक 
दे�ख सामान्य बदल� रहेको छ। कणार्ल� र मधेस प्रदेशका एक दईु स्थानमा र बाक� प्रदेशका के�ह स्थानमा मेघगजर्न 
चट्टयाङ्ग स�हत हल्का दे�ख मध्यम वषार् भइरहेको छ। 

 

२०७९ असार १४ गते (मंगलबार) 

�दउँसो:  देशभर सामान्य दे�ख पुणर् बदल� रहनेछ ।  देशका धेरै स्थानहरुमा हल्का दे�ख मध्यम वषार्को सम्भावना 
रहेको छ। प्रदेश १, मधेश प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डक� प्रदेश, लुिम्बनी प्रदेशका थोरै र सदुरु पिश्चम प्रदेश का एक-
दईु स्थानमा भार� वषार्को प�न सम्भावना रहेको छ। 

 

राती : देशभर सामान्य दे�ख पणुर् बदल� रहनेछ । देशका धेरै स्थानहरुमा हल्का दे�ख मध्यम वषार्को सम्भावना रहेको 
छ। प्रदेश नं १, मधेश प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डक� प्रदेश र लुिम्बनी प्रदेशका थोरै स्थानहरुमा भार� तथा एक-दईु 
स्थानमा धेरै भार� वषार्को प�न सम्भावना रहेको छ। कणार्ल� र सुदरु पिश्चम प्रदेशका एक-दईु स्थानमा भार� वषार्को 
प�न सम्भावना रहेको छ। 

  

२०७९ असार १५ गते (बुधबार) 

�दउँसो:  देशभर सामान्य दे�ख पुणर् बदल� रहनेछ ।  देशका धेरै स्थानहरुमा हल्का दे�ख मध्यम वषार्को सम्भावना 
रहेको छ। प्रदेश नं १, मधेश प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डक� प्रदेश र लुिम्बनी प्रदेशका केह� स्थानहरुमा भार� वषार् र 
थोरै स्थानमा धेरै भार� वषार्को प�न सम्भावना रहेको छ। सुदरुपिश्चम प्रदेशको थोरै स्थानमा भार� वषार्  र कणार्ल� 
प्रदेशको एक-दईु स्थानमा प�न भार� वषार्को सम्भावना रहेको छ। 

  



राती : देशभर सामान्य दे�ख पुणर् बदल� रहनेछ । देशका केह� स्थानहरुमा हल्का दे�ख मध्यम वषार्को सम्भावना रहेको 
छ। मधेश प्रदेश, गण्डक� प्रदेश र लुिम्बनी प्रदेशका एक-दईु स्थानमा भार� वषार्को सम्भावना रहेको छ। 

  

२०७९ असार १६ गते (�ब�हबार) 

�दउँसो:  देशभर सामान्य बदल� रहनेछ ।  देशका केह� स्थानहरुमा हल्का दे�ख मध्यम वषार्को सम्भावना रहेको छ। 

  

राती : देशभर आं�शक दे�ख सामान्य बदल� रहनेछ । प्रदेश १, मधेश प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डक� प्रदेश, लुिम्बनी 
प्रदेश र सुदरु पिश्चम प्रदेश केह� स्थानहरुमा र कणार्ल� प्रदेशका एक दईु स्थानमा हल्का दे�ख मध्यम वषार्को 
सम्भावना रहेको छ।  

  

आगामी २४ घण्टाका ला�ग चेतावनी तथा परामशर् (Warning/Advisory for next 24 hours): 

देशभर सामान्य दे�ख पुणर् बदल� रहनेछ । देशका धेरै स्थानहरुमा मेघ गजर्न/चट्याङ्ग स�हत हल्का दे�ख मध्यम 
वषार्को सम्भावना रहेको छ। प्रदेश १, मधेश प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डक� प्रदेश, लुिम्बनी प्रदेशका थोरै स्थानहरुमा 
भार� तथा एक-दईु स्थानमा धेरै भार� वषार्को प�न सम्भावना रहेको साथै सुदरु पिश्चम प्रदेश र कणार्ल� प्रदेशका 
एक-दईु स्थानमा भार� वषार्को प�न सम्भावना रहेकोले पहाडी भू-भागमा भू-�य, प�हरो तथा गेग्रान बहाव (debris 

flow) को जो�खम रहेको साथै नद� नाला तथा खहरे खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने तथा दै�नक जन जीवन/ 
यातायात �ेत्र समेत प्रभा�वत हुन सक्ने भएकोले आवश्यक सतकर् ता अपनाउनु हुन सबैमा अनुरोध छ । 

  

नेपाल सरकार 

ऊजार्, जलस्रोत तथा �सँचाई मन्त्रालय 

जल तथा मौसम �व�ान �वभाग 

मौसम पवूार्नुमान महाशाखा 
 


