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मौसम ऩूर्वानुमवन बुलेटिन (Weather Forecast Bulletin) 

(जवरी ममति:२०७८-०३-०९ वर्हवन ६:०० बजे) 
  

मौसम वर्श्लेषण (Meteorological Analysis) 
देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । हाऱ देशको दक्षऺणी भू-भाग नजजक मनसुनी न्युन चापऩय रेखा (monsoon trough) रहेको छ। 
  

हवल मौसमको अर्स्थव (Present Weather Status) 
 देशभर सामान्य  देखी ऩूणण बदऱी रही  गण्डकी र ऱुजबबनी प्रदेशका धेरै स्थानहरुमा र प्रदेश नं १ , प्रदेश न २ ,बाग्मती प्रदेश र 
सुदरऩजचचम प्रदेशका थोरै स्थानहरुमा हल्का  देखी मध्ययम वषाण भईरहेको छ । 
  

 आगवमी िीन टिनको मौसम ऩूर्वानुमवन                        

  

२०७८ असवर ९ गिे (बुधबवर) 
टिउँसो: देशभर सामान्य देखख ऩूणण बदऱी रहनेछ । देशका धेरै स्थानहरुमा हल्का देखख मध्यम वषाणको सबभावना रहेको छ।    प्रदेश नं 
१, बाग्मतत प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र ऱुजबबनी प्रदेशका  एक वा दईु स्थानमा मेघगजणन/चट्टयाङ्ग सहहत भारी वषाणको सबभावना छ। 
  

रविी:  देशभर सामान्य  देखी ऩूणण बदऱी रहनेछ । देशका केही स्थानहरुमा हल्का देखख मध्यम वषाणको सबभावना रहेको छ ।  प्रदेश नं 
१, बाग्मती प्रदेश,  र गण्डकी प्रदेशका एक वा दईु स्थानमा मेघगजणन/चट्टयाङ्ग सहहत भारी वषाणको सबभावना छ। 
  

 २०७८ असवर १० गिे (बबटहबवर) 
टिउँसो: देशभर सामान्य देखख ऩूणण बदऱी रहनेछ । देशका धेरै स्थानहरुमा हल्का देखख मध्यम वषाणको सबभावना रहेको छ।    प्रदेश नं 
१, बाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र ऱुजबबनी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगजणन/चट्टयाङ्ग सहहत भारी वषाणको सबभावना छ। 
  

रविी:  देशभर सामान्य देखख ऩूणण बदऱी रहनेछ । देशका केही स्थानहरुमा हल्का देखख मध्यम वषाणको सबभावना रहेको छ ।  प्रदेश नं 
१, बाग्मती प्रदेश र ऱुबबीनी प्रदेशका एक वा दईु स्थानमा मेघगजणन/चट्टयाङ्ग सहहत भारी वषाणको सबभावना छ। 
  

 २०७८ असवर ११ गिे (शुक्रबवर) 
टिउँसो: देशभर सामान्य देखख ऩूणण बदऱी रहनेछ । देशका धेरै स्थानहरुमा हल्का देखख मध्यम वषाणको सबभावना रहेको छ।    प्रदेश नं 
१ र बाग्मती प्रदेशका एक-दईु स्थानहरुमा मेघगजणन/चट्टयाङ्ग सहहत भारी वषाणको सबभावना छ। 
  

रविी:  देशभर सामान्य देखख ऩूणण बदऱी रहनेछ । देशका  प्रदेश नं १ , प्रदेश नं २ , बाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र ऱुजबबनी प्रदेशका 
केही स्थानहरु र बांकी प्रदेशका थोरै स्थानहरुमा हल्का देखख मध्यम वषाणको सबभावना रहेको छ ।  प्रदेश नं १, प्रदेश नं २  र बाग्मती 
प्रदेशका का एक वा दईु स्थानमा मेघगजणन/चट्टयाङ्ग सहहत भारी वषाणको सबभावना छ। 
  
  

आगवमी २४ घण्िवकव लवगग चिेवर्नी िथव ऩरवमशा (Warning/Advisory for next 24 hours) 
  

देशका धेरै स्थानहरुमा हल्का देखख मध्यम वषाणका साथै   प्रदेश नं १ ,  बाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र ऱुजबबनी प्रदेशका एक वा दईु 
स्थानमा भारी वषाणको  सबभावना रहेको र उक्त प्रदेशहरुको ऩहाडी भू -भागमा ऩहहरो तथा गेग्रान  बहाव (debris flow)को जोखखम 
रहेको, नदीनाऱा तथा खहरे खोऱाहरुमा ऩानीको सतह बढ्न सक्ने तथा यातायात ऺेत्र प्रभापवत हुन सक्ने भएकोऱे आवचयक सतकण ता 
अऩनाउनु हुन सबैमा अनुरोध छ । 
  

 


