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मौसम ऩूिाानमुान महाशाखा 
मौसम ऩूिाानमुान बऱेुविन (Weather Forecast Bulletin) 

(जारी समसत:२०७८-०३-१३ सबहान ६:०० बजे) 

मौसम विश्लषेण (Meteorological Analysis) 

देशभर मनसनुी िायकुो  प्रभाि रहेको छ । हाऱ देशको दक्षऺणी भ-ूभाग नक्षजक  मनसनुी न्त्यनु चावऩय रेखा ( monsoon 

trough) रहेको छ। 

हाऱ मौसमको अिस्था (Present Weather Status) 

हाऱ देशभर सामान्त्य देक्षख  ऩणुा बदऱी रवह बागमती तथा प्रदेश नॊ १ को थोरै स्थानहरुमा  हल्का देक्षख मध्यम िषाा 
भईरहेको छ । 

आगामी तीन ददनको मौसम ऩूिाानमुान                        
२०७८ असार १३ गते (आईतबार) 
ददउॉसो: देशभर सामान्त्य देक्षख ऩूणा बदऱी रहनेछ ।  देशका धेरै स्थानहरुमा हल्का देक्षख मध्यम िषााको सम्भािना रहेको 
छ ।  प्रदेश नॊ १ , बागमती र ऱकु्षम्बनी प्रदेशका एक िा दईु स्थानमा मेघगजान /चट्टयाङ्ग सवहत भारी िषााको 
सम्भािना रहेको छ। 

राती:  देशभर सामान्त्य देक्षख ऩूणा बदऱी रहनेछ । देशका केही स्थानहरुमा हल्का देक्षख मध्यम िषााको सम्भािना रहेको 
छ । प्रदेश नॊ १ र  बागमती प्रदेशका एक िा दईु स्थानमा मेघगजान/चट्टयाङ्ग सवहत भारी िषााको सम्भािना रहेको छ। 

२०७८ असार १४ गते (सोमबार) 
ददउॉसो: देशभर सामान्त्य देक्षख ऩूणा बदऱी रहनेछ ।  देशका केही स्थानहरुमा हल्का देक्षख मध्यम िषााको सम्भािना रहेको 
छ । प्रदेश नॊ १ र बागमती प्रदेश एक िा दईु स्थानहरुमा भारी िषााको सम्भािना रहेको छ  । 

राती:  देशभर सामान्त्य देक्षख ऩूणा बदऱी रहनेछ । प्रदेश नॊ १ , प्रदेश नॊ २ , बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केवह 
स्थानहरुमा साथै ऱकु्षम्बनी कणााऱी र सदुरुऩक्षिम प्रदेशका थोरै स्थानहरुमा हल्का देक्षख मध्यम िषााको सम्भािना रहेको 
छ । प्रदेश नॊ १ का एक िा दईु स्थानमा भारी िषााको सम्भािना छ। 

२०७८ असार १५ गते (मॊगऱबार) 
ददउॉसो: देशभर सामान्त्य देक्षख ऩूणा बदऱी रहनेछ ।  देशका धेरै स्थानहरुमा हल्का देक्षख मध्यम िषााको सम्भािना रहेको 
छ । प्रदेश नॊ १, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका एक िा दईु स्थानहरुमा भारी िषााको सम्भािना रहेको छ   । 

राती:  देशभर सामान्त्य देक्षख ऩूणा बदऱी रहनेछ । प्रदेश नॊ १ , प्रदेश नॊ २ , बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका धेरै 
स्थानहरुमा साथै ऱकु्षम्बनी , कणााऱी र सदुरुऩक्षिम प्रदेशका थोरै स्थानहरुमा हल्का देक्षख मध्यम िषााको सम्भािना रहेको 
छ । प्रदेश नॊ १, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरुमा भारी िषााको सम्भािना छ। 

आगामी २४ घण्िाका ऱासग चेतािनी तथा ऩरामशा (Warning/Advisory for next 24 hours) 

प्रदेश नॊ १ , बागमती र ऱकु्षम्बनी प्रदेशका एक  िा दईु स्थानमा मेघगजान /चट्टयाङ्ग सवहत भारी िषााको सम्भािना  रहेको र 
उक्त प्रदेशहरुको ऩहाडी भू -भागमा ऩवहरो तथा गेग्रान  बहाि (debris flow) को जोक्षखम रहेको , नदीनाऱा तथा खहरे 
खोऱाहरुमा ऩानीको सतह बढ्न सक्ने तथा यातायात ऺेर प्रभावित हनु सक्ने भएकोऱे आिश्यक सतका ता अऩनाउन ु
हनु सबैमा अनरुोध छ । 

 


