
 
नेपाल सरकार 

ऊर्ाा, र्लस्रोत तथा ससिंचाइ मन्त्रालय 
र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग 

समसतिः २०७९।०२।१६ 
प्रसे विज्ञसि 

 
यस विभाग, राविय सनकुञ्ज तथा िन्त्यर्न्त्त ु विभाग, सरभिुन विश्वविद्यालय र National Geographic Society (NGS) को 

सहकायामा सगरमाथाको नेपालतर्ा को भागमा ८८१० मीटर उचाइमा अिस्थथत Bi shop Rock मा नयााँ थिचासलत मौसम मापन 
केन्त्र र्डान काया समसत २०७९-०१-२६ गते सर्लतापूिाक सम्पन्न गररएको छ। 

सन ्२०१९ मा सगरमाथा क्षेरमा विसभन्न उचाइमा रहेका पााँच थथान (र्ोर्त्से -३८१० सम; सगरमाथा बेस क्याम्प -
५३१५ सम; क्याम्प-२ - ६४६४ सम; साउथ कोल - ७९४५ सम; र बाल्कोनी - ८४३० सम) मा थिचासलत केन्त्र र्डान गररएको 
सथयो। यसैको सनरन्त्तरता थिरुप सन ्२०२६ सम्म सनरन्त्तर ममात सम्भार र तथयािंक सिंकलन कायाको लासग नपेाल सरकार, 
सर.वि. र NGS बीच भएको सम्झौता अन्त्तगात “Return to Everest” Expedition (April – May , 2022) द्वारा चारिटा केन्त्रहरुको 
ममात सम्भार र बाल्कोनी केन्त्रलाई Bishop Rock मा थथानान्त्तरण गररएको हो। उल्लेस्ित केन्त्रहरुको सञ्जालबाट सनयसमत रुपमा 
ती थथानको तापक्रम, आराता, िायमुण्डलको चाप तथा हािाको चाप र गसतको तथयािंक सिंकलन र तार्त्कासलक समय (near real-

time) मा सम्प्रषेण भइरहेको छ। 
Dr. Baker Perry (Appalachian State University) ले नेतरृ्त्ि गनुाभएको यस असभयान सर्लतापूिाक सम्पन्न गना थथानीय 

शेपाा समदुायको उल्लेिनीय सहयोग रहेको छ। शेपााहरुको थथानीय भगूोल, र्लिाय ुर पिातारोहण सम्बन्त्धी विस्शष्ट ज्ञान र लामो 
अनभुिले ती केन्त्रहरुको सनयसमत ममात सम्भार र विषम भगूोलमा नयााँ केन्त्र थथापनाको लासग अमूल्य योगदान पगेुको छ। 
तेस्न्त्र्ङ ग्याल्रे्न शपेााको नेतरृ्त्िमा १२ र्ना क्लाइस्म्बङ शेपाा, नेपाली र्लिाय ुिैज्ञासनक अरसबन्त्र िड्का र NGS अन्त्िेषक Tom 

Matthews ले Bishop Rock मा केन्त्र थथापना काया सम्पन्न गरेका हनु।् यस निीन कायाले सन ्२०१९मा सरुु गररएको सगरमाथा 
क्षेरको सबैभन्त्दा महर्त्िाकािंक्षी िैज्ञासनक कायामा अको कोशेढुङ्गा थप गरेको छ।आगामी ददनमा ती केन्त्रहरुको सनयसमत सञ्चालन 
र ममात सम्भार तथा प्राि तथयािंकबाट सगरमाथा क्षेरको र्लिाय ुविश्लषेण र थप भरपदो मौसम पूिाानमुान सम्प्रषेण यस सहकायाको 
मखु्य प्राथसमकतामा पदाछन।् 
+++ 
एक्सपेसडसन टोलीका सदथयहरुिः NGS अन्त्िेषकहरु डा. बेकर पेरी र टम म्याथयरु्; पिाातारोहण गाइडहरु वपटर एथेन्त्स र दािा 
याङ्र्मु शपेाा; नेपाली र्लिाय ुिैज्ञासनक अरसबन्त्र िड्का; तेस्न्त्र्ङ ग्याल्रे्न शेपााको नेतरृ्त्िमा रहेको क्लाइस्म्बङ शेपाा टोली । 
क्लाइस्म्बङ शपेााहरुिः तेस्न्त्र्ङ ग्याल्रे्न शेपाा (सरदार), रू् टाशी शपेाा, ल्हाक्पा सछररङ शेपाा, इला नरुु शेपाा, कामी तेम्बा शेपाा, 
ल्हाक्पा नरुु शेपाा, वङमा नबुुा शेपाा, सनमा सछरर शपेाा, सनमा कान्त्छा शेपाा, पासाङ कामी शपेाा, कान्त्छा नरुु शेपाा, वङमा नाम्ग्याल 
शेपाा र समङ्ग्मा नरुु शपेाा। 
बेस क्याम्पसम्म केन्त्र ममात कायामा सहभागी टोलीका सदथयहरुिः 
सरभिुन विश्वविद्यालय, केस्न्त्रय र्ल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट डा. ददिस शे्रष्ठ 
र्ल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट सबुास तलुाधर, सनरर् शङ्कर प्रधानाङ्ग र सनराकार थापा 
एक्सपेसडसन सम्बन्त्धी थप र्ानकारीको लासग National Geographic Society द्वारा प्रकास्शत ररपोटाको सलङ्किः 
https://www.nationalgeographic.com/environment/article/perpetual-planet-next-gen-weather-station-installed-near-

everests-summit 
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