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विशेष बुलेविन १: वहउँदे मौसमको अपडे ि ( Special Winter Bulletin 1)
(र्ारी समसतः २०७८/०८/१४ साँझ ०५:०० बर्े)

हाल पश्चिमी िायुसँगै आएको पश्चिमी न्त्यून चापीय प्रणाली (Westerly Trough) र अरि सागरमा बनेको न्त्यून

चापीय क्षेर (Low Pressure System) को कारण आर् साँझबाि नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदे श हुँदै पूिसा तरबादलहरु
सने क्रममा सुदूरपश्चिम , कणााली, लुश्चबबनी र गण्डकी प्रदे श धे रै स्थानहरुमा सामान्त्य दे श्चख पूणा बदली र अन्त्य
प्रदे शमा

आंश्चशक

दे श्चख

सामान्त्य

बदली रहने

छ

। सो

प्रणालीका

कारण भोसल

बुधबार

दे श्चख दे शका

सुदूरपश्चिम प्रदे श, कणााली प्रदे श , लुश्चबबनी प्रदे श, गण्डकी र बागमती प्रदे शका उच्च पहाडी तथा वहमाली भू-

भागहरुका धे रै स्थानहरुमा मध्यम दे श्चख भारी वहमपात हुने सबभािना रहनुको साथै उक्त प्रदे शहरुका पहाडी तथा
तराइका केही भू-भागहरुमा फािफुि दे श्चख हल्का बषााको सबभािना रहेको छ । उक्त प्रणालीका कारण आगामी
ददनहरुमा तापक्रममा समेत सगरािि आई श्चचसो बढ्न सक्ने सबभािना रहेको छ । आउँदो शुक्रबारबाि क्रमशः
यो प्रणाली सुदूरपश्चिम प्रदे शका क्षेरबाि मौसममा सबस्तारै कमर्ोर हुँदै र्ाने दे श्चखन्त्छ ।

यस मौसमी प्रणाली कारण पिातारोहण, हिाई/यातायत लगायत दै सनक र्नर्ीिनमा समेत असर पना सक्ने
दे श्चखएकोले आिश्यक सतकाता अपनाउनु हुन अनुरोध छ ।

ु ान महाशाखाले यस प्रणालीलाई सनरन्त्तर अनुगमन गरररहे को छ । आउँदो आइतबार साँझबाि पुनः
मौसम पूिाानम

ु चापीय प्रणालीको प्रभाि दे शमा पना सक्ने पसन सं भािना दे श्चखएको हुनाले यस महाशाखाबाि
अको पश्चिमी न्त्यन
ु ान बुलेविनमा समेत सोही अनुसार सनयसमत रूपमा अद्यािसधक गररनेछ ।
दै सनक र्ारी हुने तीन ददने मौसम पूिाानम
तसथा सबपूणल
ा ाई अद्यािसधक मौसमी सुचनाको र्ानकारी सलन हुन समेत अनुरोध छ।

मौसम सबबश्चन्त्ध थप र्ानकारीका लासग सबपका राख्नुहोलाः
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