
 

मसु्ताङ जिल्लामा गएको हिमपहिरो सम्बन्धी प्रारजम्िक अध्ययनबाट प्राप्त िानकारी  

मममत २०७८/०७/२८ गते मबिानको ११:४० बिेको आसपासमा वडा नं. 2 कोबाङ,थासांङ गाउँपामलका, मसु्ताङ जिल्लामा  
गएको हिमपहिरोको सन्दिभमा िल तथा मौसम हवज्ञान हविागको प्रारजम्िक अध्ययन अनसुार सो हिमपहिरोको मूल टुकुचे 
हिमालमा रिेको छ। उक्त स्थानको लगिग ८ हक. मी. दजिण पूवभमा रिेको थाकमार्ाभ िावापानी केन्रको औषत वाहषभक वषाभ 
४१० मी. मी. रिेकोमा सन ्२०२० र २०२१ मा औषत िन्दा बढी वषाभ िएको पाइएको छ, िस अनसुार सन ्२०२० मा 
५२९ मी. मी. र सन ्२०२१ मा िालसम्म ६५५ मी. मी. वषाभ िएको देजिन्छ। त्यस्तै लगिग १२.५ हक.मी. दजिणमा 
रिेको लेते िावापानी केन्रको औषत वाहषभक वषाभ १४२३  मी. मी. रिेकोमा सन ्२०२० र २०२१ मा औषत िन्दा बढी वषाभ 
िएको पाइएको छ, िस अनसुार सन ्२०२० मा १८५४  मी. मी. र सन ्२०२१ मा िालसम्म १७६२ मी. मी. वषाभ िएको 
देजिन्छ। थाकमार्ाभ िावापानी केन्रको औषत वाहषभक तापक्रम ११.४० से. तथा लेते िावापानी केन्रको औषत वाहषभक तापक्रम 
११.८० से. रिेकोमा सन ्२०२० र २०२१ मा तापक्रममा उल्लेख्य घटी बढी िएको देजिदैन। हवगत एक महिनाको 
थाकमार्ाभ र लेते िावापानी केन्रको तापक्रमको अवलोकन गदाभ तापक्रम घट्दो क्रममा रिेको देजिन्छ। हिम पहिरो पश्चात 
कामलगण्डकी नदीको तल्लो तटीय िेत्रमा रिेको हविागको कामलगण्डकी तातोपानी िलहवज्ञान केन्रमा मापन गररएको िलसतिमा 
उल्लेख्य रुपमा पररवतभन िएको देजिएको छैन। त्यसैगरी राहिय िकूम्प मापन तथा अनसुन्धान केन्र, िानी तथा िगूिभ हविागको 
websiteमा िएको सूचना अनसुार उक्त िेत्रमा सो समयमा कुनै िकूम्प मापन गररएको छैन।  

हिमाली िेत्रमा ठूला साना हिम पहिरोिरु प्राकृमतक रुपमा प्राय: गइरिने िुँदा यो मनरन्तर िइरिने प्रहक्रया िो। सन ्२०२० र 
२०२१ मा उक्त िेत्रमा औषत िन्दा बढी वषाभ िएको लेते र थाकमार्ाभ िावापानी केन्रको तथयांकबाट देजिएकोले उक्त िेत्रमा 
हवगतमा िन्दा बढी हिउँ परेको िनु सक्ने अनमुान गररएको छ। उक्त घटनामा गएको हिम पहिरो पमन सोिी िम्मा िएको 
हिउँको विनले प्राकृमतक रुपमा िएको प्रारजम्िक अनमुान रिेको छ। यस सम्बन्धी हवस्ततृ अध्ययन पश्चात थप िानकारी 
उपलब्ध गराइनेछ।  

 

  

हिमपहिरो िान ुअजघ 

मममत: ११ नोिेम्बर २०२१ 

स्रोत: Sentinel Hub 

  

हिमपहिरो पमछ 

मममत: १६  नोिेम्बर २०२१ 

स्रोत: Sentinel Hub  

नपेाल सरकार 

उिाभ, िलस्रोत तथा मसंचाई मन्त्रालय 

िल तथा मौसम हवज्ञान हविाग 


