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नेपालमा भ-ू+कोपका कारणह1 
• बखा$को समयमा थोरै समयमा धेरै पानी पनु$ र लामो सु4खा मौसम

• लगातार आइरहने भूक=पह>

• जलबायु प@रवत$न

• Bहउँ पEलनु

• जंगलमा आगलागी

• मानवीय GHयाकलाप



!हमालयमा !हउँ प*लेको अव0था

The Imja glacier in Nepal (1950s top, 2007 bottom) is retreating at an average rate 
of 74 metres a year as the Imja lake grows. Photograph: Erwin Schneider/Alton 
Byers/The Mountain Institute



Immerzeel et al. 2019

!ह#दकुुश (े*मा रहेका पानीका 1ोतह4



!ह2दकुुश 6े7मा रहेका !हमतालह:

Veh et al., 2019



Veh et al., 2019

सन ्१९९० देखी अBहले स=म ४०१ वटा नया BहमतालहR पिTचम, 
मWय र पुबX Bहमालयमा बनेका छन ्र Zत तालहRले ५६.४ वग$ Gक. 
^म. (१४.१%) bेcफल ओगटेका छन.् 

!ह2दकुुश 6े7मा रहेका !हमतालह:



Spatio-temporal variation of 
landslides

Adhikari et al. 2022

सन ्१९७१ देखी २०१९
स-ममा नेपालमा गएका

प5हरोह9



!बगत के(ह बष+मा भएका ठुला भ-ू5कोपका घटनाह; 

Seti

Seti Flood, Nepal (2012):

Bhandari et al. 2012https://www.ndtv.com

Melamchi debris flow, Nepal (2021):

Melamchi

Photo: Geovation Nepal

Photo: Dorze Ghale

The cascade effect



भ-ू#कोप अ(ययनका केह. उदाहरणह3



B. G. McAdoo et al., 2018



भकू2पले गदा5 बनेका प7हरोह1

Gnyawali and Adhikari, 2015



!हमताल ;ब0फोटनको घटना

Bhotekoshi, 2016



प#ृवीको  
ज*मनको 
हलचलको 
मापन 

ज*मनको 
फोटो 



पानीमा भएका गे7ानको मापन 

8यामेरा बाट
फोटो 



पानीको वहाव
मापन 





खोलाको =>यकरण



खोलाको =>यकरण



Thapa and	Adhikari,	2019

पिहरोमा पूव* सचूना .णाली



Thapa and	Adhikari,	2019

प<हरो =कोप न8सांकन 

पिहरोमा पूव* सचूना .णाली



Thapa and	Adhikari,	2019

पिहरोमा पूव* सचूना .णाली



यो पूव& सचूना +णाल. २८ मई २०१८ मा 5थापना ग8रएको हो.

Thapa and Adhikari, 2019

पिहरोमा पूव* सचूना .णाली



• साइरन ब'ने सचूकह-: 
• ≥50 *म.*म. पानी २४ घCटामा परेमा
• ≥ 30 से. *म. भCदा बढF ज*मनमा GछI परेमा
• ≥ 60% भCदा बढF पानीमा आIता भएमा

• यBद माfथ भएका सूचकहR भएमा साइरन बhने र १० जना मुiय jयि4त
लाइ SMS जाने. 

• यो सचूना 0दने य23 नेपाल दरूस6चार को नेटवक9 सँग <मलेर बनाइएको हो. 
?यसकारण, सचूनाह- सAबि2धत सबलैाई फोन फोनमा पठाउन सJक2छ.

Thapa and Adhikari, 2019

पिहरोमा पूव* सचूना .णाली



Thapa and Adhikari, 2019

पिहरोमा पूव* सचूना .णाली



Thapa and Adhikari, 2019

पिहरोमा पूव* सचूना .णाली



अग5तको २२ र २३ गते Aमश ८८.७ र ४९.५ Gम. Gम./२४ घIटामा
पदा& माटोमा पानीको माM ६३% पुPदा खे8र २३ गतकेो राRत ११ बजे
पUहरो गयो र उWत पUहरोले 5थापना ग8रएका तार र खXबा हY
बगाएर लPयो. 

पिहरोमा पूव* सचूना .णाली



≥50 *म.*म. पानी २४ घCटामा परेमा
≥ 30 से. *म. भCदा बढF ज*मनमा GछI परेमा
≥ 60% भCदा बढF पानीमा आIता भएमा

• ११७ घरका ४९५ बाGसZदाहYले उWत +णाल. बाट [यान जोगाउन
सफल भएका ^थए.  

5थानीयको भनाइ:
• Uटनको छाना भएकोले साइरनको आवाज सनेुनन ् तर कंdAटको

छाना भएकोले सनेुर Rछमेकeलाई पRन सचुना Uदए.

पूव$ सचूना )णाली
(m

m
)



अबको बाटो……….
• नेपालका ३००० ^म. भlदा माथी रहेका ठाउमा जल तथा मौसम नाnने यlc
oथापना गनु$पछ$ .

• Bहमाल देखी तराइ स=म हुने बहु-pकोqपय जोrखम को अWययन. जoत:ै 
Bहउँ पEलेर आउने पBहरोले खोला थुनेर आउने बाढtको अWययन

• मानuबय र pाकृZतक कारणले हुने पBहरोको न4सांकन र जोrखम
lयूनीकरण

• पूव$ सूचना pणालt oथापना गन$को लागी pकोपको अबलोकन र qवTलेषण

• pभावमा आधा@रत बहु-pकोqपय पुब$नुमान

• जोrखम संबेदनशील भू-उपयोग योजनाको Zनमा$ण तथा लागु



ध"यबाद 

Email: bradhikari@ioe.edu.np; Web-page: http://bradhikari.com.np/
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