२०७१ फागन
ु १
काठमाडौँमा क्षेत्रीय स्तरको जलस्रोत-ऊजाा-खाद्यान्न नेक्सस कायाशाला गोष्ठी आयोजजत
काठमाडौँमा २०७१ माघ २७ गतेबाट २९ गतेसम्म जलस्रोत-ऊजाा-खाद्यान्न नेक्सससम्बन्धी
दक्षिण एससया िेत्रीय फुलब्राइट अलम्नाई कायाशाला गोष्ठी सम्पन्न भयो । जलस्रोत, ऊजाा
तथा खाद्यान्नसम्बन्धी साझा बुझाइको प्रवर्द्ान गनाका लागग कायाशाला गोष्ठीमा फुलब्राइट,
हम्री तथा अन्तर्ााष्ट्ष्िय आगन्तुक नेतत्ृ व कायाक्रमका गर्ी दक्षिण एससयाका ४५ जना पूवा
सहभागी तथा अन्य ४० जना िेत्रीय तथा अन्तर्ााष्ट्ष्िय ववज्ञहरू भेला भएका गथए ।
फुलब्राइट कसमसनका कायाकार्ी ननदे शक डा. लर्ी भाससलीले भन्नुभयो, “यस कायाशाला
गोष्ठीले फूलब्राइट कायाक्रमका िेत्रभरर्कै पूवा ववद्याथी तथा सहभागीहरूलाई यी महत्त्वपूणा
ववषयवस्तुमागथ छलफल गनाका लागग एक ठाउँ मा ल्याएको छ । त्यस कार्ण यस कायाशाला
गोष्ठीले संसार्भर् ववसभन्न दे शहरूमा छरर्एर् र्हे का माननसहरूबीच पार्स्परर्क बझ
ु ाइलाई
प्रोत्साहन ददने फूलब्राइट कायाक्रमको समग्र लक्ष्यलाई समेत ददगो तुल्याएको छ ।” उक्त
कायाशाला गोष्ठीको मूल आयोजकका रूपमा फुलब्राइट कसमसन र्हे को गथयो भने ववश्
व बैंक
समूह, एकीकृत पवातीय ववकासका लागग अन्तर्ााष्ट्ष्िय केन्र (इससमोड), नेपाल पानी
सदप
ु योग फाउन्डेशन (नेपासफा) तथा नेपालष्ट्स्थत अमेरर्की र्ाजदत
ू ावासले कायाशाला गोष्ठीको
आयोजनामा सहयोग गर्े का गथए ।
पर्म्पर्ागत रूपमा जलस्रोत, ऊजाा तथा खाद्यान्न िेत्रलाई फर्कफर्क रूपमा हे ने गरर्एकोमा
प्रभावकार्ी स्रोत व्यवस्थापनलाई प्रोत्सादहत गना उक्त कायाशाला गोष्ठीले यी ववषयवस्तह
ु रूको
अन्तर्िेत्रीय एकीकर्णलाई प्रवर्द्ान गर्े को छ । ववशेष मन्तव्य ददँ दै नायब सहायक अमेरर्की
ववदे शमन्त्री फातेमा जेड. सुमार्ले भन्नुयो, “खाद्य सुर्िा हाससल गनाका लागग हामीले पानी
र् ऊजााको प्रयोग अझ प्रभावकार्ी रूपमा गनुा पदा छ र् पानीको आपूनतामागथ पने कृवषको

नकार्ात्मक प्रभावलाई न्यन
ू गनुा पदा छ । बह
ृ त्तर् जलस्रोत व्यवस्थापन, पानीमागथ ददगो तथा
समतामूलक पहुँच र् उन्नत, ऊजाामैत्री प्रववगधहरू नै यस ददशामा चाल्नुपने कदमहरू हुन ् ।”
कुनै पनन दे शको आगथाक सम्भाव्यताको ताला खोल्नुको महत्त्वमागथ जोड ददँ दै ववश्
व बैंकका
प्रमुख जलस्रोत ववशेषज्ञ डा. ववसलयम यङ्गले भन्नुभयो, “दक्षिण एससयामा गरर्बी ननवार्ण
गना साझा समवृ र्द्लाई बढावा ददनका लागग आवशयक समाधानहरूको महत्त्वपूणा दहस्साका
रूपमा जलस्रोतको प्रभावकार्ी व्यवस्थापन र्हनु पदा छ भन्ने बढ्दो बुझाइ छ ।”
“हाम्रा हालका अलगअलग तौर्तरर्काहरूले गदाा ननकै ठूलो तर् टाना सककने प्रकार्को िय
भइर्हे को छ,” नेपाल पानी सदप
ु योग फाउन्डेशनका दीपक ज्ञवालीले थप गनभ
ुा यो । बाली
सभत्र्याएको समयदे खख भान्सामा पाकेको खाना खाने बेलासम्म कुल उत्पादनको ५०
प्रनतशतसम्म खाद्यान्न औसत रूपमा खेर् जाने गर्े को अनम
ु ान ववज्ञहरूको छ । मल
ू रूपमा
जनसङ््या तथा आगथाक ववृ र्द्का कार्ण सन ् २०३० सभत्र ववश्
वभर् खाद्यान्नका साथै पानी र्
ऊजााको माग ३०-५० प्रनतशतले बढ्ने प्रिेपण गरर्एको छ ।
इससमोडका जलस्रोत व्यवस्थापनका म्
ु य साइष्ट्न्टस्ट डा. कफसलपस वेस्टर्ले भन्नभ
ु यो,
“जलस्रोत-ऊजाा-खाद्यान्न नेक्ससमा पवातहरूको ववशेष भूसमका र्हे को छ, खास गर्ी दहन्दू
कुश दहमालय िेत्रमा । दहमालबाट बगेर् आउने नदीहरूले िेत्रभरर् नै कृवष तथा जलववद्युत ्मा
टे वा पुरयाउँ
् छन ् र् तल्लो तटीय समुदायका लागग पानीको स्रोतको काम गदा छन ् ।” ननष्कषामा
डा. वेस्टर्ले भन्नुभयो, “जलस्रोत, ऊजाा तथा खाद्यान्नबीचको सम्बन्ध सदा गदहरर्ँदो छ ।
त्यस कार्ण जलस्रोत-ऊजाा-खाद्यान्न नेक्ससका अन्तननादहत लाभहरूलाई ववृ र्द् गनाका लागग
मुलुकहरू बहुपिीय रूपमा एकजुट हुनु अननवाया भएको छ ।”

