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अर्जुन पनथथी

यो लेख नेपालको केही अथ्थमा तितिष्ट र केही मानेमा सामानय गाउँ (ताङततङ) मा एउ्टा 
नयाँ प्रतिति (इन्टरने्ट) को आगमनको कथा हो । ताङततङ नेपालका िेरै पहाडी गाउँभन्ा 
पृथक छैन । अतल खोंचमा र पहाडको ्टाकुरो नतिक बसेको र सबभन्ा नतिकको 
िहरबा्ट केही समय अतिसमम पाँच-सात िण्टा मजिैले पै्ल यात्ा नगरी नपुतगने 
गाउँ हो यो । यसता गाउँ नेपालमा सयौ ँ छन् । नेपालका मधय र पूिवी पहाडका कततपय 
गाउँिसतै खास गरी गोखा्थ सैतनक पृष्ठभूतमका कारण बातहरी तिश्वसँग अतल पतहले्ेतख नै 
यो गाउँको प्रतयक्ष-अप्रतयक्ष समबनि-सेतु छ । तयसतो ऐततहातसक तितिष्ट समपक्थ ले ग्ा्थ 
यो गाउँका बातसन्ाको गतततिलता/चलायमानता (मोतबतल्टी) बढ्यो । र, यो िुलतमल 
तथा समपक्थ ले केही ह्समम ताङततङको या गाउँबासीको सामातिक तथा आतथ्थक पूँिी 
तसि्थना हुनपुगयो । िब सँिारमा नयाँ प्रतितिले क्म राखयो तब प्रतिति अँगालनका लातग 
ताङततङेलीलाई उतसुक, िागरुक र सक्षमसमेत तुलयायो । फलतः इन्टरने्ट नामक नयाँ 
प्रतिति तितभनन प्रतरिया र तितभनन अतभयनता (वयतति, संसथा या वयापाररक कमपनी) को 
काँि चढेर ताङततङ गाउँमा तभतत्यो । 

ताङततङमा इन्टरने्टको आगमनको कथा भन्ै ग्ा्थ यो लेखले सँगै सो प्रतितिले 
ताङततङमा तभतत्न तकन र कसरी तितभनन एिेनसीको काँि चढ्नु प¥यो भनने बताउँछ । खास 
गरी साि्थितनक लगानी भएका भतनएका तनकायको अकम्थणयता र अरुतचले ग्ा्थ गाउँमा 
नयाँ, तनिी वयिसायले कसरी आफना फणा फैलाउँछन्, बिार तसि्थना गछ्थन्, वयिसाय 
बढाउँछन् भनने यो लेखले ्ेखाउँछ । तनिी वयिसायीको आगमनका लातग गाउँ सियंले 
लगानी गनु्थपनने र महँगो सेिा तलनुपनने हुँ्ो रहेछ । र, प्रतिति महँगो हुँ्ा तयसको प्रयोग 
समािका सीतमत स्सयकहाँ पुगछ; समािमा अनततन्थतहत तिषमताको खाडललाई तयसले 
झनै गतह¥याउने समभािना रहनछ । यो लेखले तयतातफ्थ  पतन संकेत गछ्थ  ।

ताङततङमा इन्टरने्टलाई तभत्याउन प्रयास गनने वयतति िा संसथाको अनुभि र ततनका 
कागिातलाई लेख तयार गनने रिममा प्रयोग गररएको छ । खास गरी सथानीय सकूल र 
तयहाँ काय्थरत केही तिक्षकसँग गररएका कुराकानी इन्टरने्टको पहुँचको सन्भ्थमा महत्िपूण्थ 
स्ोत हुन् । अधययन रिममा पोखरामा रहेका तितभनन इन्टरने्ट सेिा प्र्ायक संसथा, िसले 
ग्ामीण क्षेत्मा इन्टरने्ट पहुँचको लातग काम गरररहेका छन्, सँग पतन कुराकानी गररएको 
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तथयो । नामािु्थङ गातिसअनतग्थत पनने ताङततङका पाँच ओ्ैट िडामा २०७१ पुस र माि 
मतहनामा गररएको िरिुरी सिनेक्षण तथयांकले यहाँ प्रयुति अनय तथयका अततररति तयहाँको 
बसाइँसराइको प्रितृति र बाह्यतिश्वसँगको समबनि ्ेखाएको छ ।

यो लेख मूलतः ्ुई भागमा बाँतडएको छ । लेखको पतहलो खणडमा ताङततङ गाउँको 
सामातिक, भौगोतलक, ऐततहातसक िानकारी त्इएको छ । गोखा्थ भतवी तथा बसाइँसराइसँग 
िोतडएको र पय्थ्टकीय गनतबयसमेत भएकाले यो गाउँले इन्टरने्टिसतो प्रतितिसँग नाता गाँसन 
हु्टहु्टी ्ेखाएको यस खणडले बताउँछ । ्ोस्ो खणडमा ताङततङमा इन्टरने्टको आगमन र 
तयसको आरोह-अिरोह तथा तनरनतरताका लातग भएका तितभनन प्रयास केलाइएको छ । 
र, इन्टरने्टको पहुँचमा सरकारी पक्ष उ्ासीन हुँ्ा तयसले कसरी तनिी क्षेत्का सीतमत 
खेलाडीलाई प्रततसपिा्थहीन रूपमा खेलने मै्ान उपलबि गराउँछ भनने ्ेखाइएको छ । तनिी 
क्षेत्लाई एकछत् मै्ान छाड््ा तयसले समािमा अनततन्थतहत तिषमता र ित्चतीकरणको 
िुन समसया छ तयसलाई थप गतहरो बनाउनेतफ्थ  संकेत गररएको छ । लेखको अनतमा 
छो्टो तनषकष्थ छ । 

ताङततङको ऐततहातिक, िामातरक पषृ्ठभूतम
कासकी तिललाका १,३०० भन्ा केही बढी गाउँबसती मधयेको एक र अननपूण्थ संरक्षण 
क्षेत् आयोिना (एकयाप) को ्तक्षणमा पनने उचच पहाडी गाउँ हो ताङततङ (हेनु्थहोस ्
नकसा १) । तिलला स्रमुकाम पोखराबा्ट २७ तकलोतम्टर उतिरपूि्थमा अतल “अप््यारो 
भू संरचना” (गुरुङ २०७१) भएको यस गाउँमा नामािु्थङ गाउँ तिकास सतमततका पाँच 
ओ्टा िडा समेत्टनछन् । नेपालका केही पहाडी िनिातत बहुल गाउँ िसतै गोखा्थ सैतनक 
“उमानने” थलो भएकाले बातहरी तिश्वसँग ताङततङको समबनि ऐततहातसक रूपले बनेको 
छ, कुनै न कुनै प्रकारले । पतहलो महायुद्ध (ति.सं. १९७१–१९७६) मा भाग तलए्ेतख 
नै ताङततङका युिाहरू “गो्ालो ्ेतख गुखा्थि” (गुरुङ २०७१) बनेका हुन् । खास गरी 
पहाडी भू-भागको यात्ा (टे्तकङ) गन्थ चाहनेले नेपालका तितभनन सथान िसतै पोखरा 
िरपरका गाउँहरू िुमने गरेकाले सि्ेिी-ति्ेिी पय्थ्टक पतन ताङततङ पुगने गरेका छन् र 
तयसले समेत ताङततङलाई अनयत् तिश्वसँग िोडेको छ । 

ताङततङ मूलतः गुरुङहरूको बसती हो । यद्यतप, कररब २० प्रततित ्तलत र सानो 
संखयामा क्षत्ीहरू पतन यो गाउँमा बसोबास गछ्थन् । ताङततङेलीहरूको िीतिकोपाि्थनको 
मुखय स्ोत कृतष हो । खेतीतकसानीपतछ िै्ेतिक रोिगारी – गोखा्थ सैतनकको रूपमा तथा 
पतछललो कालखणडमा “नयाँ लाहुरे” (सेडन, अतिकारी र गुरुङ सन् २०११) को रूपमा – 
बा्ट हुने आम्ानीले उनीहरूको िीतिका चतलरहेको ्ेतखनछ । यसले उनीहरूलाई बातहरी 
अथ्थतनत्सँग तनभ्थर तुलयाएको छ । गोखा्थ सैतनकसँग िोतडएको इततहासले ताङततङलाई 
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बातहरी संसारसँग पररचय मात् त्लाएन यो एउ्टा प्रमुख सामातिक पूँिी बनन पुगयो । र, 
सँगसँगै ति्ेिको रोिगारीबा्ट प्राप्त आयले आनतररक तर सथायी बसाइँसराइलाई प्रिि्थन 
ग¥यो । ति.सं. २००० को ्िक्ेतख नै ताङततङेलीले नतिकको िहर खास गरी पोखराको 
पूिवोतिर भेगका मा्ेटपानी/बाँझापा्टन िरपर िरबास िोडेको ्ेतखनछ । यसरी िै्ेतिक 
रोिगारी (प्रारमभमा गोखा्थ सैतनकको रूपमा र पतछललो कालखणडमा अनय रोिगारीबा्ट) 
माफ्थ त िुन िनसमपतति सीतमत गाउँलेहरूको हातमा प¥यो तयसले अनय गाउँलेमा “िीिन 
पूण्थ हुन एकप्टक ति्ेि िानैपछ्थ” भनने मानयता सथातपत ग¥यो ।1 

 नकसा १ः ताङततङको अवत्थितत ।

तयसैले, गाउँका प्रायः िरका कुनै न कुनै स्सय कमाउनका लातग ति्ेि आउनेिाने 
गछ्थन् । पतछललो गणनामा पतन कृतषपतछ िै्ेतिक रोिगार र पेनसन ताङततङका बातसन्ाको 

1 गुमानिोि गुरुङसँग १२ पुस २०७१ मा गररएको कुराकानी ।

अननपूण्थ २
(७,९३७ तम.)

मा्ी न्ी

ताङततङ
(१,६१४ तम.)

पृथिी रािमाग्थ

तसकलेस
(१,९८७ तम.)

पोखरा
(८९५ तम.)

चाँसु

का्माडौ ँ
(१,३०२ तम.)
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मुखय आम्ानीको स्ोत ्ेतखएको छ ।2 यसले बसाइँसराइ गननेको संखया पतन वयापक 
हुँ्ैगएको ्ेतखनछ । पुस २०७१ मा गररएको एक सिनेक्षणले ताङततङेलीको पोखरामा 
कतमतमा १४५, का्माडौमँा ११ र बेलायतमा ४० िरपररिार भएको ्ेखायो ।3 गाउँका 
िममा २०५ िरमधये अधययन अितिमा ४० िर खाली तथए । यसरी पुखययौली थातथलो 
ताङततङ भएकाहरूको संखया अब गाउँमा भन्ा अनयत् नै िेरै भएको ्ेतखनछ । सिनेक्षणबा्ट 
प्राप्त केही आिारभूत तथयांक तििरण तातलका १ मा त्इएको छ ।

तर ताङततङको एउ्ैट थातथलोबा्ट समयरिममा तितभनन कामतििेषले बातहररएका 
गाउँलेहरूले पुखययौली गाउँसँग समबनि तोडेका छैनन्; बरु तयसले एक तहसाबमा आपसी 
सामातिक समबनि िोड्न मद्दत गरेको छ । र, गाउँको तिकास-तनमा्थण र अनय काय्थमा 
गाउँबा्ट बातहररएकाहरूको योग्ान उललेखय छ । 

ताङततङबा्ट पोखरा बसाइँ सरेकाहरूले २०४२ सालमा ्िूपोखरी तमु समाि सथापना 
गरे । २०६१ सालमा गोखा्थ पूि्थ सैतनकले बेलायतमा बसोबासको लातग अनुमतत पाएपतछ 
ताङततङ पुखययौली िर हुने पूि्थगोखा्थ सैतनकहरू उललेखय संखयामा (४० िरपररिार) बेलायत 
पुगे । तर बेलायतमा पतन उनीहरू चुप बसेनन् र १४ साउन २०६३ मा ताङततङ समाि 
बेलायत ग्न गरे ।4 साथै उनीहरूकै सतरियतामा आफूहरू बसोबास गरररहेका उतिरी 
बेलायतमा पनने ्ेि्ेन, ्ेि्ेन ग्ीन र िीमतिि ्टाउनसँग ताङततङको २०६४ सालमा तमतेरी 
साइनो गाँतसन पुगयो ।5 यसबा्ट बेलायतमा हुने रािनीतत सँगसँगै सामातिक, आतथ्थक, 
सांसकृततक आ्ानप्र्ान पतन समभि भयो । 

 गाउँको तिकास तनतमत नेपाली राजयको यथेष्ट धयान नपुगेको पररपे्रक्यमा तयसका 
लातग गैरसरकारी प्रयतनहरू भैरहेको ्ेतखनछ । ताङततङको सन्भ्थमा पतन सोही कुरा भनन 
सतकनछ । ताङततङका सथानीय िातसन्ा र तयहाँबा्ट बसोबास सरेकाहरूको सतरियतामा 
ताङततङमा रातषट्य या अनतरा्थतषट्य गैरसरकारी संसथा (एनतिओ/आइएनतिओ) हरूको 
भूतमका बढेको पाइनछ (गुरुङ, गुरुङ र ओह सन् २०१०, २०११; गुरुङ र अरूहरू सन ्
२०११) र ततनीहरू तितभनन सथानीय तरियाकलापमा सतरिय ्ेतखनछन् ।

2 पुस २०७१ मा मात्ट्थन चौतारीद्ारा गररएको िरिुरी सिनेक्षणमा ७६ प्रततित उतिर्ाताले 
कृतष,  ५९ प्रततितले िै्ेतिक रोिगार र २१ प्रततितले पेनसनलाई आफनो आम्ानीको मुखय 
स्ोत भएको बताएका तथए ।

3 िरिुरी सिनेक्षण र सो गाउँका प्रकाि गुरुङ, तडललीिंग गुरुङ र बेलायत बसने िीत गुरुङसँग 
िैिाख २०७२ मा गररएको कुराकानी ।

4 िीत गुरुङसँग ११ िे् २०७३ मा गररएको कुराकानी ।
5 तमतेरी साइनोबारे रिोमबी (सन् २००७), त्टत्टत्टए (सन् २००९), कासे (सन् २०१०ए; 

सन् २०१०बी), तमु (२०६७) हेनु्थहोस् । 
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तातिका १ ः ताङततङको घरध्रथी तििरण
घरध्रथी १६५ (गाउँ तभत्र) १८५ (गाउँ बातहर)

िनसंखया ७६७ (गाउँ तभत्) ३७९ (मतहला)

३८८ (परुुष)

िाततगत उपतसथतत गरुुङ ६५९

कामी ६३

्माई ंँ २६

साकवी ९

क्षत्ी १०

िैिातहक तसथतत तििातहत ३३७

अतििातहत ३७४

समबनि तिचछे् ११

तिििा/तििरु ४५

तिक्षा एकभन्ा मनुी ३८

एक्तेख ्ि कक्षासमम ४०७

एसएलसी ६३

आइए िा सो सरह ३९

बीए ७

एमए २

साक्षर ९४

तनरक्षर १०९ 

थाहा नभएको ८

गाउँमा बसोबास गनने 

(७६७ िनसंखयामधये)

पररिारसँगै रहकेा ५४०

्िेतभत् तर अनय ्ाउँमा (खास गरी 

पोखरामा)

१३०

्िेबातहर रहकेा ९७

स्ोत ः घरधुरी सववेक्षण (मात ट्िन चौतारी, पुस २०७१) ।

गाउँको यसतो गततिीलता िा पृष्ठभूतमले ताङततङको अनयत् तिश्वसँग समबनिसेत ु
गाँसन सहि बनाउने प्रतिति (फोन, इन्टरने्ट, आत्) िब नेपाली समािमा उपलबि हुन 
थाले ती सेिा उपभोग गन्थ ताङततङिासी पतन आकतष्थत हुन थाले । यो प्रतितिले आफना 
तनिी र सामातिक समबनिहरूलाई अझ नतिकयाउने उनीहरूले ्ेखे । फलतः ताङततङमा 
नयाँ प्रतिति, इन्टरने्ट, तभत्याउन उनीहरू लातग परे; मोबाइल फोन र तयसअति भीसया्ट 
प्रतितिको फोनमाफ्थ त बोली सा्टासा्ट गनने प्रतिति गाउँमा यसअति नै तभतत्सकेको तथयो । 
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इन्टरने्ट प्रतितिले तबिुली तच्ी (इमेल) आ्ानप्र्ान तथा अनय सफ्टिेयर या सेिामाफ्थ त 
अनयत् तिश्वसँगको उनीहरूको समबनि थप तिसताररत हुँ्ै गयो ।

तर मातथ भतनसतकए झै,ँ ताङततङ गुरुङबहुल गाउँ त हो तर तिषमतामुति गाउँ होइन । 
नेपालका िेरै अनय गाउँ झै ँयहाँका िातसन्ाको पतन असमान सामातिक, आतथ्थक हैतसयत 
छ । ्तलत र गैर्तलतबीचको खाडल ्ूलै छ । मतहला र पुरुषबीचको तिषमता उसतै छ । 
२०७१ सालमा गररएको एक सिनेक्षण अनुसार यो गाउँमा मोबाइल भएका मतहला ९० 
प्रततित, मोबाइल भएका पुरुष ७९ प्रततित तथए तर इन्टरने्ट चलाउन तमलने मोबाइल 
भएका मतहला ५० प्रततित र इन्टरने्ट चलाउन तमलने मोबाइल भएका पुरुष ६१ प्रततित 
तथए । यसले पुरुषभन्ा िेरै मतहलासँग फोन भए पतन इन्टरने्ट चलाउने मोबाइल फोन 
भएकामा पुरुषहरू नै िेरै रहेको ्ेखाउँछ । िाततगत तहसाबले केलाउँ्ा मोबाइलमा इन्टरने्ट 
चलाउनेमा गुरुङहरू नै अतिक तथए । सिनेक्षणमा ६२ प्रततित गुरुङले मोबाइल फोनमा 
इन्टरने्ट चलाएको बताए िबतक ्तलतहरूमधये आ् प्रततितले मात् मोबाइलमा इन्टरने्ट 
चलाएका तथए । अथा्थत ९२ प्रततित ्तलतहरू मोबाइलमा इन्टरने्ट चलाउँ्ैनथे । 

सामातिक समबनि, सामातिक संरचना, उमेर, आतथ्थक अिसथा, तिक्षा, िात, 
आत्ले इन्टरने्टको प्रयोगमा अनतर पारेको ्ेतखनछ । ्तलत समु्ायको कमिोर आय 
र तुलनातमक रूपमा खुतमचएको (बाह्य) सामातिक समबनिले पतन ्तलत र गैर्तलत 
समु्ायको प्रततपररिार मोबाइल खच्थमा झणडै तीन गुणा अनतर ्ेतखएको छ । यसले 
इन्टरने्टको पहुँच र प्रयोग तनतचित वयतति िा समु्ायमा केतनरित तुलयाएको छ । उमेरका 
तहसाबले युिा, लैंतगक तहसाबले पुरुष, वयिसायका तहसाबले पत्त र तितक्षत, िातीय 
तहसाबले केलाउँ्ा गैर्तलत (अथा्थत् गुरुङ) को इन्टरने्टमा बढी पहुँच छ । र, ्ुःखको 
कुरा, इन्टरने्टमा यसतो तिषम पहुँचले ग्ा्थ ताङततङको ग्ामीण समािमा अनततन्थतहत 
तिषमता थप बढ्न सकने समभािना ्ेतखनछ । 

ताङततङमा इन्टरने्ट प्रतितधको आगमनको आरोह-अिरोह 
नेपालका उचच पहाडी तिललामा तनिी प्रयासमा िायरलेस प्रतितिबा्ट इन्टरने्ट तभत्याएर 
चचा्थमा आएका वयतति महािीर पुन हुन् । पोखरा्ेतख इन्टरने्टको तसगनल तानेर पुनले 
पतहलो प्टक उनको आफनो गाउँ मयाग्ी तिललाको नांगीलाई प्रतितिको ्ुतनयाँतसत 
पररतचत गराएका तथए (तितमरे २०६८) । उनको यो कामले तमतडयामा तनकै चचा्थ पायो 
र नांगीपतछ अनय गाउँमा तयहाँको प्रयोगलाई पुनराितृति गनने पुनको योिना रह्यो । िसलाई 
उनले एक ह्समम काया्थनियन गरे । कासकी, मयाग्ी तिललाका ग्ामीण इलाकामा पतहलो 
प्टक इन्टरने्टको स्िाल पु¥याएको श्ेय पुनलाई त्इनछ । 
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सोही रिममा पोखराका उतिरपूिवी गुरुङबहुल गाउँहरू तसकलेस-ताङततङ क्षेत्मा पतन 
इन्टरने्ट तभत्याउने योिना बुतनयो । र, पुनले नांगीमा इन्टरने्ट पु¥याउन उपयोग गरेकै 
प्रतितिबा्ट २०६६ सालमा ती गाउँको पतन इन्टरने्टसमम पहुँच पुगयो । ताङततङमा तहमालय 
तमलन माधयतमक तिद्यालय (माति) को प्रांगणमा पतहले इन्टरने्ट पुगेको तथयो । तछमेकी 
तसकलेस गाउँमा भने अननपूण्थ क्षेत् संरक्षण पररयोिना (एकयाप) को सथानीय काया्थलय 
र ग्ामीण सूचना केनरिले पुनको पररयोिना अनतग्थतको ताररतहत उपकरण राखेका तथए 
िसबा्ट इन्टरने्टमा पहुँच पुगथयो ।6 इन्टरने्टमा पहुँच पु¥याउने संयनत् गाउँमा आउने भएपतछ 
ती सथानमा तितभनन वयतति तथा संसथाको सहयोगमा कमपयु्टर खरर् गररयो । सथानीय 
केही वयततिलाई कमपयु्टर र हाड्थिेयरसमबनिी तातलमसमेत त्इयो । ताङततङको हकमा 
पोखराबा्ट ्क्ष िनितति लयाएर तहमालय तमलन मातिमा सकूलका तिक्षक तथा केही 
सथानीयलाई पतन तातलम त्इएको तथयो । रोिगारीको रिममा या बसाइँ सरेर ति्ेतिएका 
आफनतसँग इन्टरने्टमाफ्थ त कुरा गनु्थ (अतडयो/तभतडयो फोन गनु्थ) सथानीयको प्राथतमक 
उद्देशय तथयो । िसका आफनतिन या साथीभाइ ति्ेिमा तथएनन् उनीहरूका लातग भने 
यो प्रतितिको उपा्ेयता प्रारतमभक त्नमा तथएन । तर गाउँमा इन्टरने्ट तभत्याउन गररएको 
तामझामले गाउँलेहरूमा उतसुकता, कौतुहुलता िगाएको तथयो ।

महािीर पुनले िु्टाएका प्रातितिकको सहयोगमा ताङततङको तहमालय तमलन मातिमा 
सूक्म तरंग समातने तडस एन्ेटना (छाता) िडान गररयो । कासकीका सराङको्ट तथा 
कातलकामा रहेका ररतप्टर ्टािरसँग तयो छाताको समबनि िोतडएको तथयो ।7 कररब २८ 
हिारको लागतमा यो प्रतिति िडान गररएको तथयो ।8 प्रारमभका केही त्न इन्टरने्टमा 
रामै् पहुँच पुगे पतन तयो िेरै त्न चलेन । केही समय चलने अतन िेरै समय नचलने र कतहले 
चलने हो तयसको ्ेगान नहुनाले िुरूआती उतसाह म¥यो ।9 ताङततङमा कररब एक िष्थ र 
तसकलेसमा डेढ िष्थसमम यो प्रतितिलाई उपयोग गन्थ सतकनछ तक भनेर सथानीयले प्रतीक्षा 
गरे । तर न ताङततङमा इन्टरने्ट चलयो न तसकलेसमा सूचना केनरि नै । फगत कमपयु्टर र 
अनय तत् समबतनित सामग्ीको पोखरामा वयापार बढ्यो । 

6 सथानीय युिा कलब (युिा सतममतलत समूह) र तसकलेस तिकास सरोकार सतमतत (गाउँ 
तभत् र बातहर रहेका प्रौढ सतममतलत समूह) को छलफलपचिात २०६७ सालमा यसको सथापना 
गररएको तथयो ।

7 एकयापका प्रणय तसंह राणासँग २९ पुस २०७१ गररएको कुराकानी ।
8 तसकलेस युिा कलबका ततकालीन अधयक्ष कीतत्थमान गुरुङसँग १ माि २०७१ मा गररएको 

कुराकानी ।
9 तहमालय तमलन मातिका तिक्षक िसबहा्ुर गुरुङ र एकयापका लेखापाल प्रणयतसंह 

राणासँग पुस र माि २०७१ मा गररएको कुराकानी ।
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महािीर पुनको प्रोतसाहनमा िुन ताङततङ-तसकलेस क्षेत्मा इन्टरने्ट प्रतिति पुगेको 
तथयो, सो २०६९/२०७० सालततरबा्ट पूरै तिसथातपत भयो । एकयापका प्रणय तसंह राणाका 
अनुसार पुनले इन्टरने्टमा पहुँच पु¥याउन समभि छ भनेर प्रातितिक रूपमा ्ेखाइत्ए तर 
मम्थतसमभार तथा अनय प्रातितिक समसया समािान गनने वयिसथा गररत्एनन् िसले ग्ा्थ 
सो सेिा उपयोगी हुन सकेन । एक प्टक समबनि गाँतसत्एर मात् सिैभँरर इन्टरने्टसँग पहुँच 
पुग्ैन भनने यसले प्रस्ट ्ेखाउँछ । इन्टरने्टको एकप्टकको पहुँचपचिात् तयसमा भतिषयमा 
आउने प्रातितिक समसयालाई हल गन्थका लातग संयनत् तयार गररएन ।10 ति्ेिी पैसाको 
सहयोगमा िुरू भएका यसतो काय्थरिममा सहयोग बन् हुनेतिततिकै तनरनतरता र अपनति 
बाँकी बँचेन ।11 

इन्टरने्ट लैिान, िोड्न र चलाउनका लातग पुनले ्ातृ संसथाहरूको सहयोग खोिेका 
तथए । तर आफूले िोडेको प्रतितिले सथानीयलाई कसरी सेिा तनरनतर प्र्ान गरररहनछ 
भननेबारे पुनले िुरू गरेको पररयोिनाले धयान त्एको पाइएन । यो पररयोिनाले गाउँमा 
इन्टरने्ट सेिा पु¥याउन सथानीय इन्टरने्ट सतभ्थस प्रोभाइडर (आइएसपी) को मद्दत तलएको नभ ै
“्ूला” आइएसपीलाई पकडेका तथए िो “िोड्ने र छाड्ने” तररकाले गाउँ उकलेका तथए । 
तयसैले गाउँमा प्रातितिक समसया आउँ्ा सल्टाउने कोही भएन र गाउँलेले राम्री इन्टरने्ट 
सेिा उपभोग गन्थ पाएनन् ।12 डाँडा-डाँडामा गरेको ्ूलो लगानी तयसै खेर गयो, प्रतितिको 
प्रततसथापन गनु्थपु¥यो । पररयोिनाले पोखरा क्षेत्मा केतनरित “साना” आइएसपीसँग समनिय 
गरेको भए समभितः प्रतितिको पहुँचले तनरनतरता पाउँथयो तर तयसो गररएको तथएन । 

ताङततङमा इन्टरने्ट सेिा पु¥याउने पतहलो प्रयास खासै सफल नभएपतछ ्ोस्ो 
प्रयासको रूपमा २०६७ सालमा नेपाल ्ेटतलकमको “एन्टी से्ेटलाइ्ट” को इन्टरने्ट सेिा 
तहमालय तमलन मातिमा लयाइयो । सकूलका तिक्षकको प्रयासबा्ट यो काम भएको तथयो । 
तयो बेला सकूल बन् भएपतछको समयमा सकूलका तिक्षकलगायत सथानीय वयततिलाई 
कमपयु्टरसमबनिी तातलम त्इएको तथयो । एक तिक्षकले कमपयु्टर, इन्टरने्ट, इतयात्बारे 
तातलम तलएका र उनले िेरै तिक्षकको इमेल तथा फेसबुक “आइडी” खोतलत्एका तथए । 
साँझ चार बिेपतछ सकाइपबा्ट तभतडयो फोन गन्थ आफनत ति्ेि भएका गाउँले सकूल 
आउँथे । उनीहरू तिक्षकका सकाइप आइडीबा्ट आफनतसँग कुरा गथने । तिक्षक इनरिमान 
गुरुङकाअनुसार िापानमा बसने ताङततङका एक वयततिले कुनै एक िेबसाइ्टको “युिर 
नेम” र “पासिड्थ” प्ाइत्एपतछ इन्टरने्ट िोतडएको सकूलको कमपयु्टरबा्ट सन् २०१० 

10 प्रणय तसंह राणासँग ४ माि २०७१ मा गररएको कुराकानी ।
11 पोखराका एक आइएसपी स्चालकसँग माि २०७१ मा गररएको कुराकानी ।
12 पोखराका एक आइएसपी स्चालकसँग माि २०७१ मा गररएको कुराकानी ।
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को तिश्वकप फु्टबलसमेत हेररएको तथयो ।13 ताङततङमा इन्टरने्टको यो नयाँ तकतसमको 
प्रयोग-अनुभि तथयो । यद्यतप, यो अनुभि सकूलसँग मात् िोतडएको तथयो । 

नेपाल ्ेटतलकमबा्ट तलइएको यो सेिामाफ्थ त ताङततङमा २०६७–२०६८ सालको बीचमा 
कररब एक िष्थसमम पतहलेको भन्ा केही राम्ोसँग इन्टरने्ट चलयो । तर २०६८ सालमा पुनः 
यो सेिा पतन बन् भयो । बन् भएको िेरै समयसमम पोखरा रानीपौिातसथत ्ेटतलकमको 
अतफसमा मम्थतको लातग ताकेता ग्ा्थसमेत कोही कम्थचारी ताङततङ उकातलएनन् । इन्टरने्ट 
सेिाचातहँ उपयोग गन्थ नपाउने तर मातसक रूपमा रकम भने ततनु्थपनने भएकाले बकयौता 
रकम बढ््ैिाँ्ा ्ेटतलकमको इन्टरने्ट सेिा ताङततङिासीलाई “िाँडो” भयो ।14 न इन्टरने्ट 
चलयो, न मम्थत गन्थ कोही आए, न प्रतिति तफता्थ लतगयो । अनततः इन्टरने्ट नचलाए पतन 
बकयौता रकम ततरेर सो प्रतितिलाई नेपाल ्ेटतलकममै बुझाइयो । नेपाल ्ेटतलकमको पोखरा 
िाखामा बुझ्ा चार लाख पनने प्रतिति ४० हिारमा िडान गरेको र नेपाल ्ेटतलकमको  
“िीएसएम” सेिा पुगेपतछ तयसलाई तनकातलएको बताइयो । तर प्रतिति उपयोग नगरेको 
समयको समेत रकम ततनु्थपरेको समबनिमा अनतिज्ञता वयति गररयो ।15 तुलनातमक रूपमा 
लामो समय चलाउन पाए पतन एन्टी से्ेटलाई्टको प्रयोगमा समेत अतिललो प्टककै िसतो 
समसया ्ोहोररयो; इन्टरने्टको पहुँचमा पुनः अिरोि आयो ।

तिकलप बनन निकेको मोबाइि इन्टरने्ट
प्रारतमभक त्नमा कुराकानी या आिाि सा्टफेर मात्ैका लातग उपयोग हुने मोबाइल फोन 
अनयत् तिश्वमा डे्टा ट्ानसफरका लातग समेत उपयोग हुन थालेपतछ नेपालमा पतन सो सेिा 
तिसतारै उपलबि हुन थालयो । पतछललो समय “समा्ट्थ फोन” मा भएको तिकासले ग्ा्थ 
मोबाइल इन्टरने्टको प्रयोगमा वयापक तिसतार हुँ्ैछ । ताङततङको तछमेकी गाउँ तसकलेसमा 
२०६६ सालमा नेपाल ्ेटतलकमको ्टािर सथापना भएपतछ ताङततङ पतन मोबाइल फोनको 
माधयमबा्ट बाँकी तिश्वसँग िोतडयो । २०७०/२०७१ सालततरबा्ट मोबाइलमा इन्टरने्ट 
सेिा पतन िुरू भयो । तर नेपाल ्ेटतलकमको सेिा भरप्वो रहेन । ्ुई त्न ने्टिक्थ  आउने 
्ुई त्न नआउने भयो । ने्टिक्थ को समसया मंतसर २०७३ समम यथाितै तथयो । महत्िपूण्थ 
कामको लातग इन्टरने्ट चलाउनुपरे सथानीय तिक्षक लयाप्टप बोकेर तक पोखरा झनने, तक 
त ्टािरको खोिीमा नतिकैका थुमका, डाँडाहरूमा िान थाले । 

13 गुरुङसँग २७ पुस २०७१ मा गररएको कुराकानी ।
14 तहमालय तमलन मातिका सहायक प्रिानाधयापक तडललीिंग गुरुङसँग पुस २०७१ मा 

गररएको कुराकानी । 
15 िाखाका प्रबनिक अननतमान तसंहसँग ७ माि २०७१ मा गररएको कुराकानी ।
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तनिी मोबाइल सेिा प्र्ायक एनसेलले २०६९ सालमा तसकलेसमा ररतप्टर ्टािर िडान 
ग¥यो । यसबा्ट एनसेलका उपभोतिालाई ने्टिक्थ को समसया भएन । तर एनसेलको सेिा तनकै 
महगँो भएको गुनासो बाँकी नै रह्यो । एनसेलले मोबाइलमा आिाररत इन्टरने्टका तितभनन 
योिना (पयाकेि) लयाए पतन बहुसंखया इन्टरने्ट प्रयोगमा सहभागी हुन सकेनन् । सेिा 
महगँो हुँ् ा मोबाइल इन्टरने्ट प्रयोगमा सीतमतता हुने नै भयो । अधययन अितिमा गाउँका 
िरिुरीमधये मोबाइल बाहेकको इन्टरने्टको लातग डे्टाकाड्थ प्रयोग गनने एकमात् उपभोतिा 
तहमालय तमलन मातिका सहायक प्रिानाधयापक (सप्रअ) तथए ।16 तोतकएको डोंगल या डे्टा 
काड्थबा्ट मात् नभै मोबाइल फोनमाफ्थ त डे्टा प्रयोग गरी इन्टरने्ट चलाउने सुतििा एनसेलले 
उपलबि गराउन थालेपतछ इन्टरने्ट प्रयोगकता्थले एन्टीसीको सीम छाडेर महगँो पनने भए पतन 
एनसेलको तलन थाले । सथानीय एक पसलेले बताए अनुसार मतहनामा ३० हिार बराबरको 
एनसेलको “ररचाि्थ काड्थ” तबरिी हुँ् ा तीन हिारको एन्टीसीको तयसतै काड्थ तबरिी हुनथयो । 
र, यो प्रायः फोन गन्थमा खच्थ हुनथयो ।17 

प्रातितिक समसया आउँ्ा एनसेलले तुरुनतै मम्थतका लातग त्ारुकता ्ेखाई पोखराबा्ट 
आफना प्रातितिक प्ाउँथयो । नेपाल ्ेटतलकमको चातहँ प्टकप्टक गुनासो ग्ा्थ पतन मम्थत 
गन्थ प्टककै आउँ्ैनथयो । यसले ग्ा्थ सथानीयले, “एनसेलले एन्टीसीलाई िुस खुिाएको” 
समेत भनन थालेका तथए ।18 यस समबनिमा एन्टीसीको पोखरा िाखामा समपक्थ  ग्ा्थ 
“्टािरको बयाट्ी पुरानो भएकाले” तयसतो समसया आएको उतिर त्इएको तथयो । “बयाट्ी 
पररित्थन गन्थ एन्टीसीमा सरकारी प्रतरिया पु¥याउनुपछ्थ  । अरू तनिी सेिा प्र्ायकको 
िसतो तुरुनत हुँ्ैन, यसैले तढला हुनछ,” एन्टीसीका प्रिासकको सतिलो उतिर तथयो ।19 
एन्टीसीका केनरि्ेतख सथानीय तहसममका कम्थचारीले एनसेलको तुलनामा एन्टीसी तढलो 
हुनुमा “नयाँ बयाट्ीको लातग बोलपत् आह्ान गननेिसता तितभनन प्रतरिया पार गनु्थपरेकाले 
हो, तनिी क्षेत्ले तयो प्रतरिया पार नै गनु्थप्दैन” भनने ििाफ त्नथे । तसकलेसतसथत ्टािरमा 
अब कतहले्ेतख तनयतमत ने्टिक्थ  हुनछ भनी सोध्ा १८० त्न लागने एन्टीसीका िाखा 
प्रमुख तसंहले बताएका तथए ।20 तर २०६९ ्ेतख २०७१ सालसमम एन्टीसीको ने्टिक्थ मा 

16 प्रिानाधयापक अधययनको तसलतसलामा ्ेिबातहर रहेकाले सप्रअ तनतमति प्रिानाधयापक 
तथए । उनले त्नभर सकूलको काम सकेपतछ बेलुका ७ बिेततर इन्टरने्ट खोलेर आिािण्टा ितत 
ति्ेिमा रहेका नेपाली तथा ति्ेिीहरूलाई इमेल गथने । यीमधये िेरै इमेल “आफनो गाउँ िा 
सकूलको लातग सहयोग िु्टाउन” हुनथे । 

17 तसकलेसका तकराना वयिसायी छकक गुरुङसँग २ माि २०७१ मा गररएको कुराकानी ।
18 छकक गुरुङसँग २ माि २०७१ मा गररएको कुराकानी ।
19 अननतमान तसंहसँग ४ माि २०७१ मा गररएको कुराकानी ।
20 अननतमान तसंहसँग ४ माि २०७१ मा गररएको कुराकानी ।
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तयसतै समसया आएको तथयो तर तयसलाई सुिान्थ प्रिासनले धयान त्एको ्ेतखएन 
िसको प्रतयक्ष फाइ्ा एनसेललाई पुगयो । साि्थितनक लगानीमा रहेको एन्टीसीको सेिा 
प्रभािकारी नहुँ्ा तनिी क्षेत्को सेिा प्र्ायक संसथा एनसेलको प्रिि्थन भएको र महँगो 
सेिा उपभोतिाले तलनुपरेको यसले ्ेखाउँछ ।

“ग्ामथीण” आइएिपथीको िेिा
पतछललो समय ताङततङमा िाइफाईमाफ्थ त इन्टरने्ट सेिा पुगेको छ । गोरे्टो ने्टिक्थ  प्रातलले 
पोखराकै कुनै एक आइएसपीको बयाणडिीथ प्रयोग गरी तसकलेसमा असार २०६९ ्ेतख 
र ताङततङमा २०७२ साल्ेतख इन्टरने्ट सेिा त्इरहेको छ । एकयापका कम्थचारीको 
पोखरातसथत िरमा सेिा त्इरहेको आइएसपीसँगको समबनिले सोही आइएसपी यी 
क्षेत्मा आएको हो । पोखरा क्षेत्मा काम गरररहेको आइएसपीका प्रबनि तन्नेिकले “म त 
तसकलेस-ताङततङ िान सतक्न, बरु एकिना वयततिलाई भे्टाइत्नछु” भनी गोरे्टो ने्टिक्थ  
प्रातलका पे्रम ्रुालाई भे्टाइत्ए ।21 ्रुाले उति आइएसपीबा्ट बयाणडिीथ तलएर एकयापको 
तसकलेसतसथत काया्थलयमा सेिा त्एका छन् । ्ुरा पेिाका तहसाबले पोखरामा कमपयु्टर 
सफ्टिेयर वयिसाय स्चालन गरी बसेका युिा हुन् । अका्थको बयाणडिीथ तलएर सेिा त्न ु
चुनौतीपूण्थ तथयो । ्ुरा भनछन्, “वयिसायमा यसतो काम मेरो मुख्थता तथयो, तकनभने यो 
एक्मै कम फाइ्ा तलएर ्ुग्थममा गनने काम तथयो । िुरूमा मसँग लाइसेनस पतन तथएन । 
के-कसरी लाइसेनस तलने भनने पतन िानकारी तथएन । न आफनो बयाणडिीथ तथयो, न 
आइएसपीमा काम गरेको अनुभि । भारतबा्ट पढेर नेपाल आइ कमपयु्टरको हाड्थिेयर 
र सफ्टिेयरको वयिसाय गरेको अनुभिमात् तथयो ।”22 ्ुराले ्ूला आइएसपीको रुतच 
नभएका ्ाउँमा िसोतसो काम गरे, र यसतै कामको अनुभिबा्ट उनले २०७३ सालमा 
गोरे्टोलाई ग्ामीण आइएसपीको रूपमा ्ता्थ गराए । 

तछमेकी गाउँ तसकलेसमा काया्थलय रहेको एकयापका प्रणय तसंह राणाका अनुसार 
एकयापले इन्टरने्ट सेिाका लातग प्रततमतहना पाँच हिार रुपैयाँ ततरररहेको छ । यो मूलतः 
काया्थलय प्रयोिनको लातग मात् हो । गाउँका अनय तीन ्ाउँमा (्ुई ओ्टा हो्टल र 
एकिना वयततिकहाँ) गोरे्टो ने्टिक्थ ले इन्टरने्ट सेिा त्इरहेको छ । सोही संसथाले २०७२ 
साल्ेतख ताङततङमा पतन सेिा त्इरहेको हो । राणाका अनुसार केही तबग्ेभतकेमा तुरुनत 
भनन पाइने र खच्थ त्एर लयाउनसकने भएकाले इन्टरने्टको प्रयोग पतन तनयतमत भइरहेको छ । 
गोरे्टोका पे्रम ्ुराका अनुसार इन्टरने्ट िडान गनने बेलामा नै िडान पतछको सेिासमबनिी 
आपसी समझ्ारी गररनछ, िसअनुसार सामानय सेिा फोनबा्ट त्इने र “असामानय” सेिा 

21 एकयापका प्रणय तसंह राणासँग २ माि २०७१ मा गररएको कुराकानी ।
22 ्ुरासँग ५ माि २०७१ मा गररएको कुराकानी । 
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(तत् सथानमा पुगेर समसया समािान गनु्थपनने) त्नुपरेमा तयसका लातग उपभोतिाले खच्थ 
(कम्थचारीको आतेिाते लगायत) बेहोनु्थपछ्थ  ।23 यसले उपभोतिामातथ खच्थ थोपरे तापतन 
एक तहसाबले सेिाको तनरनतरता सुतनतचित गरेको छ । तर यसको अकवो महत्िपूण्थ पक्ष 
भनेको एकयाप िसता संसथा, हो्टल र खास वयततिहरूकहाँ मात् इन्टरने्ट पुगन सकेको छ 
र गाउँको ्ूलो तहससा फाइबर इन्टरने्टको पहुँचभन्ा बातहरै रहेको छ । 

गोरे्टोको “सफलता” पतछ यी क्षेत्मा पोखराका अनय इन्टरने्ट सेिा प्र्ायक पतन 
आकतष्थत भएका छन् । पूिा्थिारमा सथानीयको लगानी (तनिी या साि्थितनक) हुने हो र 
सेिा रियको सुतनतचितता हुने हो भने इन्टरने्ट सेिा पु¥याउन उनीहरू तयार ्ेतखनछन् । 
अथा्थत् नाफाको सुतनतचितता, लागत बेहोनने क्षमता, र िनसंखया आत् तथयलाई उनीहरूले 
धयान त्एको पाइनछ । तसकलेसमा फाइबरबा्ट इन्टरने्ट पु¥याउने अिय तामाङले भने ः  

“हामी तिनानाफा िाँ्ैनौ ँ। पतहलो, यो [तसकलेस] पय्थ्टकीय क्षेत् हो । ्ोस्ो, िनसंखया । 
पय्थ्टकीय क्षेत् भएकाले खास गरी तसकलेसको िनसंखया बसाइँ स्दैन । यसैले भतिषयमा 
पतन तयहाँ काम गन्थ सतकनछ भनने हाम्ो अनुमान हो । तेस्ो, सथानीय लगानीकता्थ 
भेत्टएकाले पतन यो क्षेत्मा केिल ्टीभी र फाइबर इन्टरने्टको प्रयास गररएको हो ।”24 

तामाङका अनुसार यो क्षेत्मा इन्टरने्ट र केिल ्टीभी पु¥याउन १३ लाखको तार र अनय 
उपकरणसतहत २० लाख रुपैयाँको लगानी गररएको छ । र, तयहाँ इन्टरने्ट सेिा िोड््ा 
प्रततिरमा आ््ेतख २० हिारसमम लागने तथा १५६ केबीपीएस (एडीएसएल िततकै क्षमता 
भएको इन्टरने्ट सेिा) गततको इन्टरने्टलाई मातसक १,०७० रुपैयाँ िुलक ततनु्थपनने तामाङले 
बताए ।25 ्ूलो प्रारतमभक लगानी, तनयतमत मातसक खच्थ र आकतसमक खच्थसमेत बहन 
गनु्थपनने कारणले ग्ा्थ ताङततङ लगायतका सीतमत गाउँमा इन्टरने्टको तिसतार त भएको छ 
तर तयसको चररत् तितिष्ट छ । गाउँका सीतमत िग्थको पहुँचमा मात् इन्टरने्ट पुगेको छ ।

“ग्ामथीण” िजं्ा तभत्रको रारनथीतत 
अधययन अितिमा पोखरामा सथानीय र रातषट्य गरी १३ ओ्टा आइएसपीले ग्ाहकलाई सेिा 
बेतचरहेका तथए । तयसबाहेक केबल कमपनी, तार तानेर लैिाने “सलुसन कमपनी” िसता 
कमपनी पतन सतरिय तथए । तयनले पोखराबाहेक िरपरका क्षेत्मा इन्टरने्ट सेिा पु¥याइरहेका 
छन् । नाफा हुनसकने क्षेत् छ अथिा तत् सथानीय संिसंसथाले मातसक रूपमा रकम ततन्थ 

23 ्ुरासँग ५ साउन २०७३ मा गररएको कुराकानी ।
24 तामाङसँग ६ माि २०७१ मा गररएको कुराकानी ।
25 तामाङसँग ६ माि २०७१ मा गररएको कुराकानी ।
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सकनेिसतो ्ेतखएमा पोखरातसथत आइएसपी आफैले तार िा बेतार प्रतिति पु¥याएको 
पाइनछ । तर िनसंखया तनरनतर पोखराततर सथायी बसाइ ँ सरररहेको (अकसर यसरी बसाइ ँ
सरेकाहरू समािका हुनेखाने िग्थकाहरू भएका) र ततकाल नाफा न्ेतखने ताङततङ िसतो 
क्षेत् भएमा तयहाँ सथानीयले आिारभूत पूिा्थिारमा लगानी गरेको खणडमा मात्ै पोखराका 
आइएसपीले सेिा तिसतार गनने ्ेतखनछ । ताङततङलगायतका कततपय ग्ामीण क्षेत्मा यही 
प्रतरियाअनुसार फाइबर अतप्टकल केबलमाफ्थ त इन्टरने्ट सेिा पु¥याइएको छ । िनसंखया 
कम भएका र ्गु्थम क्षेत्मा पुगेका केही तनिी कमपनीले कही ँ पतन पूण्थतः आफनै लगानी 
लगाएका छैनन् । इन्टरने्टको आिशयकता ्ेखेका सथानीय वयतति, संिसंसथाले पोखरामा 
काम गरररहेका मधये केही ग्ामीण आइएसपीलाई प्रयोग गरी इन्टरने्ट िोड्ने प्रयास गरेका 
छन् । मलूतः इन्टरने्ट माग गरेको ्ाउँबा्ट सथानीय लगानीकता्थ खोिेर साझे्ारी गररएको छ । 

िहरी र ग्ामीण क्षेत्मा इन्टरने्ट सेिा प्र्ान गनने आिारमा ग्ामीण र िहरी आइएसपी 
भनेर छुट्याइएको छ, यद्यतप ग्ामीण आइएसपीको प्रस्ट पररभाषा, काम र कत्थवय उललेख 
गररएको पाइँ्ैन । ग्ामीण भतनने आइएसपीलाई पतन िहरी आइएसपीमा पररणत गन्थ 
प्रातिकरण चाहनछ । तयसैले ग्ामीण आइएसपीको लाइसेनस खोजनेलाई प्रातिकरण “अब 

पतन ग्ामीण आइएसपीको लाइसेनस तलने, िहरीकै तलनुस् न” भनछ ।26 ग्ामीणको 
लाइसेनस ्सतुर ससतो छ, िममा १०० रुपैयाँ । िहरी आइएसपीको लाइसेनसका लातग 
तीन लाख ्सतुर बुझाउनुपछ्थ  । 

तर िहर र गाउँको ्ूरी मेत्ँट्ै छ । अथिा चैतनय तमश् (२०६८ ः ५८) ले भनेझै ँिहर 
कहाँ अनतय हुनछ र कहाँ गाउँ िुरू हुनछ भनन नसतकने भैसकयो । पतहलेकै अिसथामा पतन 
नगरपातलका या िहर या स्रमुकामसँग िोतडएका गाउँ, लाइसेनसका लातग योगय ग्ामीण 
क्षेत् मातनँ्ैनथे । तयसमातथ अतहले नयाँ सथानीय तहका िुन पुनससंरचनाका तििरण बातहर 
आइरहेका छन् तयसले पुरानो ग्ामीण भतनने इलाकालाई सानो संखयामा सीतमत गररत्नछ । 
सरकारी तनयमानुसार नगरपातलकासँग िोतडएका गाउँमा ग्ामीण आइएसपीले सेिा त्ने 
होइन, त्एमा सो गैरकानुनी हुनछ । तर साना र कतथत ग्ामीण आइएसपीले ताङततङ या 
तसकलेस िसता गाउँमा सेिा त्इरहेकै छन् । र, सीतमत संखयामै सही, केही गाउँिासीले 
इन्टरने्टमा पहुँच पाएका छन् । 

तनषकरजुतरजु  घोत्िदँा
सतसठ्ी िष्थकी मंगली पररयार ताङततङकी हलकारा हुन् । हुलाकी युगकी मंगली मोबाइल 
फोन बोतक्नन् । मतहनाको एक प्टक आउने आफनो पालोमा तचठ्ी तिनाको “हुलाकी 

26 एक ग्ामीण आइएसपीका स्चालकसँग ३ िे् २०७३ मा गररएको कुराकानी ।
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थैलो” तलएर उनी स्रमुकाम पोखरा झतछ्थन् । ्ूरीका कारण एकैत्नमा ओहोर-्ोहोर गन्थ 
कत्न भएकाले उनी कमतीमा एक साँझ पोखरामा बास बतसछन् । मंगली प्रायः बसने िर 
ताङततङकै पुरानी बातसन्ा फुलमाया गुरुङको हो । अतिललो प्टक हुलाकी थैलो पु¥याउन 
आउँ्ा फुलमायाले मंगलीलाई अकवोप्टक आउँ्ा गाउँबा्ट तरकारी र तसनकी लयाइत्न 
भनेकी तथइन् ।27 पोखरा िाने बेला भयो, तरकारी त गाउँमै तथयो तर तसनकी तथएन । 
पललो गाउँ याङ्िाको्टमा तबहे भएकी आफनी छोरीलाई मंगलीले तसनकीको िोहो गन्थ 
मौतखकै “समचार” प्ाइन्, “पुसको आतखरीततर मेरो पोखरा झनने पालो छ, िसरी भए तन 
एक पाथी तसनकी खोिीत्नू ।” मंगली प्रायः यसतै खबरमा भर पतछ्थन् । 

हुलाकी युगकी मंगली र उनकी छोरीले आिुतनक स्चारको सािन मोबाइल बोकेका 
छैनन् र पुरानै स्चार-समबनिबा्ैट उनीहरूको िेरै काम चलेको छ । यद्यतप, य्ाक्ा 
उनीहरू समाचार आ्ानप्र्ान गन्थ आफना तछमेकीको मोबाइल फोन पतन प्रयोग गछ्थन् । 
ताङततङ िसता गाउँमा र िहरमा पतन मोबाइल फोनिसता प्रतितिमा प्रतयक्ष पहुँच नभएका 
भनेका मंगलीहरू नै हुन्, िसको बाह्य संसारसँग बतलयो सामातिक समबनि पतन छैन । 
मोबाइल फोनिसतो अतहले आिारभूत र सहि बतनसकेको प्रतितिमा त तितभनन कारणले 
समािका सबै िग्थको पहुँच ्ेखन सतकनन भने इन्टरने्टिसतो थप ित्टल र महँगो सेिामा 
पहुँच र उपयोग हुन कत्न छ । र, तयसतो प्रतितिले तिद्यमान सामातिक असमानताका 
खाडललाई झनै गतह¥याउने समभािना छ । यद्यतप यो “तडति्टल तडभाइड” तफ्थ  र तयसका 
्ूरगामी प्रभाितफ्थ  कमैको धयान पुगेको छ । 

तयसबाहेक, खास गरी ताङततङिसतो केही ऐततहातसक र सामातिक िैतिष््टय बोकेको 
गाउँमा तितभनन एिेनसीको काँि चढेर इन्टरने्ट तभततँ््ाका तितभनन पा्टा यो लेखले उतखनन 
गरेको छ । खास गरी सरकारी या साि्थितनक संसथा या तनकायको अकम्थणयताका कारण 
तनिी, नाफामुखी सेिा प्र्ायक संसथालाई एकछत् बिार उपलबि भएको यसले ्ेखाउँछ । 
तर यो कथा ताङततङमा इन्टरने्ट आगमनको एकल या तितिष्ट कथा होइन । यसतै कथा गाउँ-
िहर यत्तत् छन् । उ्ाहरणका लातग, पानी, तबिुली, इनिनिसता ्ैतनक आिशयकताका 
िसतुको उपलबितामा सरकारी अकम्थणयताका कारण िार तथा ््टयांकरका पानीको उद्योग 
अथिा बयाट्ी, इनभ्ट्थर, आत्का वयापार फस्टाएका छन् । तयसतै, तिक्षा, सिासथय िसता 
क्षेत्मा “गुणसतरीय” सेिाका नाउँमा साि्थितनक सेिालाई धिसत पारी तनिीलाई पोतसएका 
छन् । र, मातथ भतनए झै ँयसतो प्रतितिले गाउँमा अनततन्थतहत तिषमतालाई थप मलिल गनने 
समभािना पतन ्ेतखएको छ । अकवोतफ्थ , ताङततङिसतो सामातिक समबनि/पूँिी नभएका 
थुपै्र अनय ग्ामीण क्षेत्मा प्रतिति तभत्याउन सथानीय सतरियता नहुन सकने भएकाले ती 
क्षेत्मा इन्टरने्टिसतो प्रतितिले सामानय अिसथामा प्ाप्थण गन्थ कत्नै ्ेतखनछ । 

27 मंगली पररयारसँग पुस २०७१ मा गररएको कुराकानी ।
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धन्यिाद
ताङततङ गाउँका उतिर्ाता सबैप्रतत आभारी छु । तििेष गरी तडललीिंग (्ीतलप) गुरुङ, 
गुमानिोि गुरुङ, ्ुिकािी गुरुङप्रतत तििेष िनयिा् । लेखको मसयौ्ा पढी रचनातमक 
सुझाि तथा थप सूचना त्ने ताङततङकै िीत गुरुङ, ओमप्रकाि गुरुङ, एकािंग गुरुङप्रतत 
आभारी छु । यो लेखको मसयौ्ा मात्ट्थन चौतारीको छै्टौ ँ तमतडया अनुसनिान सममेलन - 
२०१५ मा प्रसतुत गररएको तथयो । सो सममेलनमा त्टपपणी गनु्थहुने सबैिना िनयिा्का 
पात् हुनुहुनछ । प्टकप्टक लेखको संरचनामा सुझाि त्ने लोकर्िन परािुली र योगेि 
राि, मसयौ्ा पढी सुझाि त्ने ्ेिराि हुमागाई ं, प्रतयूष िनत तथा िेखर परािुली र हष्थमान 
महि्थन तथा कचचा तथयांक प्रिोिन गनने चौतारीका िैलेिबहा्ुर पाणडे र तनचिल रेगमीलाई 
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