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विदे शभा बफक्मो ‘प्रेभगीत’, अझै चाहहन्छ
रगानी उठाउन ५० राख

आमयन य दमाहाङको फक्स अफपस प्रनतस्ऩधाय,

xfF;f} g Ps} l5g

‘याहादानी’रे भन्त्री रुिामो

लबखारय : हजयु केहह खाने कुया ऩाईन्छ
लबत्रफाट श्रीभान : श्रीभती घयभा छै न ।

लबखारय : हजयु भराई श्रीभती त चहहएन

ट्विटयभा १४० अऺयको सीभा नफढ्ने

पेसन य भोडलरङ ऺेत्रभा कामययत सॊस्था ‘यनिे पेसन

शुक्रिायदे झख

हाउस’रे चरचचत्र ‘प्रेभगीत’को ओबयलसज याइट

पेसन हाउसका तपयफाट अध्मऺ सुिासलसॊह ठकुयी
फीच सम्झौता ऩत्रभा हस्ताऺय बएको छ ।
पेसन

हाउसका

अध्मऺ

ठकुयीरे

चरचचत्रराई

लसॊगाऩयु , भरेलसमा, थाइल्माण्ड, अष्ट्रे लरमा, ऩोचग
ुय र,
न्मूजजल्माण्ड, मुएई, कताय, फहयाइन, ओभान,
कोरयमा, हङकङ, फेजल्जमभ, जभयनी, फ्रान्स, निे,
बायत, मूकेभा य आशुसेन फपल्भको व्मिस्थाऩनभा

अभेरयका, हङकङ, मक
ू े , अष्ट्रे लरमा, बायत य मयु ोऩको
दे शहरुभा प्रदशयन गरयनेछ । चरचचत्रको ऩहहरो

ओबयलसज प्रदशयन लसङ्गाऩुयफाट शुरु गनय राचगएको
ऩत्रकाय सम्भेरनभा जानकायी हदइमो ।

आशस
ु ेन फपल्भस्का तपयफाट अध्मऺ तथा ननभायता
सेनरे आफ्नो सोचरे फनाएको फपल्भ सपर बएकोभा
खुशी रागेको फताए । ठूरो यकभ चरचचत्रभा रगानी
बएकारे ऩनन नापाका राचग ओबयलसज भुख्म श्रोत
बएको सेनको बनाई चथमो । उनरे चरचचत्रको रगानी

फक्स

अफपसभा

अहहरेका दई
ु चल्तीका कराकाय आमयन लसग्दे र य

लरएको छ । याजधानीभा शक्र
ु फाय आमोजजत ऩत्रकाय
सम्भेरनभा चरचचत्रका ननभायता सन्तोष सेन य यनिे

नेऩारी

दमाहाङ याईविच प्रनतस्ऩधाय सुरु बएको छ । आमयनको
भाइक्रो ब्रचगॊग साइट ट्विटय प्रमोगकतायरे

अलबनम यहे को ‘आिेग’ य दमाहाङरे अलबनम गये को

लसभालबत्र यहनऩ
ु ने

दे झखएको हो । तय, मी दफ
ु ै कराकाय आ(आफ्नो

ट्विट गदाय १ सम ४० िटा क्माये क्टसयको
फाध्मता ट्विटयरे

हटाउन रागेको य ट्विटयरे अऺयको सीभा

‘याहदानी’ प्रदशयन हुने बएऩनछ उनीहरुविच प्रनतस्ऩधाय

फढाएय १० हजाय ऩयू ाउन रागेको सभाचाय

चरचचत्रको प्रभोशनभा दे झखएनन ् ।

क्माये क्टसय सीभा हट्न रागेको कुया सन
ु ेय

आमयनको अनतरयक्त ध्रुि दत्त, अचयना डेरारा य ऩवित्रा

केही सभम ऩहहरे आएको चथमो ।
धेयै ट्विटय प्रमोग कताय खुसी बएका चथए ।

तय ट्विट्सको अऺयसीभा फढ्ने हल्रा हात्ती
आमो हात्ती आमो पुस्सा जस्तै बएको छ ।

अन्तत् ट्विटयरे ट्विट्सको क्माये क्टसय
सीभा १ सम ४० भै लसलभत याख्ने बएको छ

।ट्विटयका लसइओ ज्माक डोसॉरे मस्तो
जानकायी हदएका हुन ् । ट्विटयरे अऺयको
लसभा १ सम ४० फाट नफढाउने उनरे प्रष्ट्ट
ऩाये का

छन ्

।साइटको

रोकवप्रमता

फढाउनका राचग हारै ऩोर रगामतका
विलबन्न फपचसय थऩ गये को ट्विटयरे
प्रमोगकतायको चाहनाराई ध्मानभा याख्दै

फसन्त ननयौराको ननदे शन यहे को ‘आिेग’भा

आचामयको अलबनम छ । दई
ु लभल्ने साथीको कथाभा
फनेको बननएको ‘आिेग’ द्धन्द्धप्रधान चरचचत्र हो ।
दमाहाङको

भुख्म

बुलभका

यहे को

‘याहादानी’को

ननदे शन डब्फु ऺेत्रीरे गये का छन ् । रुऩा खनार, विननता
नघलभये ,

नफीन

रम्सार

रगामतका

कराकायको

अलबनम यहे को मस चरचचत्रभा फैदेलशक योजगायभा
जाने मूिाहरुको सभस्मा प्रस्तुत गरयएको छ ।

आजैदेझख जोन अब्राहभ अलबननत हहन्दी चरचचत्र
‘यक्की ह्मान्डसभ’ य अॊग्रेजी चरचचत्र ‘ब्माट्सम्मान

डेढ कयोडभाचथ यहे को दाफी गये ।

अऺयको सीभा ऩनन हटाउन रागेको

बसेज सुऩयम्मान ‘ऩनन रयलरज बएको छ । बफहहफाय

जसभध्मे नेऩारफाट ८० राख फढी यकभ आपूराई

मसअनघका सभाचाय तथा अनभ
ु ान अनन

चरचचत्र हे येऩनछ कृषी भन्त्री हरयफोर गजुयेर डाॉको

आउने उनको बनाई चथमो । करयफ ३० राखभा यनिेरे
ओबयलसज याइट्स फकनेको िझु झएको छ । मसअथयभा

मो चरचचत्रराई रगानी उठाउन अझै ५० राख
हायहायीको व्माऩाय आिश्मक छ । मसका राचग
आशुसेन फपल्भस्रे ओबयलसजराई भुख्म श्रोत
भानेको छ । सद
ु शयन थाऩा ननदे लशत मो चरचचत्रभा
प्रहदऩ खड्का य ऩज
ू ा शभाय भख्
ु म बलू भकाभा छन ् ।

आॉकरन गरयएको चथमो ।तय ट्विटयरे

प्रमोगकतायको हुटहुटीभाचथ चचसो ऩानी
खन्माइहदएको छ ।ऩनछल्रो सभम ट्विटय
आफ्ना

प्रमोगकतायको

सॊघषययत छ ।

सॊख्मा

फढाउन

आमोजना गरयएको चरचचत्रको वप्रलभमय गरयएको छ ।
छाडेय योएका चथए । उनरे चरचचत्रको कथािस्तुरे भन
छोएको फताए ।

मता, िसन्त ननयौराको ननदे शनभा फनेको
चरचचत्र ‘आिेग’ बने ऩण
ू य रुऩभा व्मिसानमक धायभा

बफऻाऩन का रागी
९८४५६७४३६५

तमाय बएको छ ।
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असपर बए पेसफक
ु का मी प्रडक्ट

पेसफक
ु अहहरे विश्िको सफैबन्दा धेयै प्रमोगकताय बएको तथा सफैबन्दा सपर सोसर नेटिफकिंग साइट हो ।स्थाऩनाको १२

िषयभै पेसफक
ु रे अद्चधतीम सपरा प्राप्त गये को छ । तय मो सपरतासॉगै पेसफक
ु का कनतऩम असपरताका कथा ऩनन छन ् ।

पेसफक
ु का केही मस्ता प्रडक्ट ऩनन छन ् जो असपर सावित बएका छन ् य केही न केही कायणरे अनघ फढ्न सकेनन ् । जसका
कायण पेसफर
ु े फीचभै नमनराई त्माचगहदमो ।कनतऩम प्रडक्टरे प्राइबेसी कानून तथा नेट न्मर
ु े लरटीको उल्रॊघन गये अनन
विश्िबय आरोचना खेप्नुऩमो । असपर बएका पेसफुकका केही प्रडक्ट मस्ता छन्स्ऩसयस ् ऩसय एक भोफाइर डेबरऩभेन्ट

प्रेटपयभ चथमो, जसराई सन ् २०१३ भा पेसफकरे खयीद गये को चथमो । तय आपुरे अन्म ठूरा प्रोजेक्टभा ध्मान केजन्ित गनऩ
ुय ने

बन्दै पेसफुरे मसराई फन्द गरयहदमो ।पेसफुक डडल्सस ् सन ् २०११ भा पेसफुकरे पेसफुक डडल्स सुरु गये को चथमो । तय मो

राभो सभम हटक्न सकेन । ४ भहहनाऩनछ नै मो फन्द बमो ।पेसफुक चगफ्टसस ् पेसफुक चगफ्टको भाध्मभफाट प्रमोगकतायहरु
विलबन्न उऩहाय खयीद गये य आफ्नो वप्रमजनराई ऩठाउन सक्दथे । सन ् २०१२ को सेप्टे म्फयभा सुरु बएको मो सेिाराई

पेसफुकरे १ िषयऩनछ नै फनद गरयहदमो ।पेसफुक क्रेडडट्सस ् पेसफुक क्रेडडट्सको भाध्मभफाट प्रमोगकतायरे क्रेडडटको भाध्मभफाट

सवऩॊग गनय सक्दथे । प्रमोगकतायरे गेभभा जजतेको अॊक जस्तै गयी क्रेडडट प्राप्त गदय थे । तय प्रमोगकतायरे मो रुचाएनन ् । प्रमोगकतायहरु
भ्रलभत बएको गन
ु ासोसॉगै पेसफक
ु रे मसराई फन्द गरयहदमो ।अटोफपरस ् मो फपचयद्धाया प्रमोगकतायराई क्रेडडट काडय डडटे ल्स स्टोय गने

सवु िधा हदइन््मो । मसराई सेप्टे म्फय २०१३ भा रन्च गरयएको चथमो । तय मो खासै सपर नबएऩनछ पेसफक
ु रे मसराई फन्द गरयहदमो
।पेसफुक इनफक्सस ् पेसफुकरे पेसफुक इनफक्स नाभको एक इभेर सेिा सुरु गये को चथमो जसका राचग भाननसहरुराई इभेर

ठे गाना ऩनन उऩरब्ध गयाइमो । तय धेयै भाननसहरुरे मो प्रमोग नै गये नन ् य पेसफुकरे मसरामय फन्द गरयहदमो ।पेसफुक
एपफीएभएरस ् िेफसाइटभा एचहटएभएरको साटो पेसफुकरे एपफीएभएरको सुरुिात गये को चथमो । तय मसराई पेसफुकरे

तत्कारै फन्द गमो ।पेसफुक बफकनस ् पेसफुक बफकन पेसफुक विऻाऩनकै एक हहस्सा चथमो । पेसफुक प्रमोगकतायको डाटा

विऻाऩनदाताहरुारई प्रदान गरयन््मो य मसरे विऻाऩनदाताराई रक्षऺत उऩबोक्ताको फाये भा जानकायी हालसर हुन््मो य सोही

अनुरुऩको विऻाऩन हदन ऩाउॉ थे । तय मस्तो गनुय गोऩनीमता कानूनको उल्रॊघन बएको बन्दै वििाद उठे ऩनछ पेसफुकरे मसराई

फन्द गमो ।पेसफुक स्ऩोन्सडय स्टोयीस ् पेसफुकको मो प्रडक्टको धेयै वििादास्ऩद विषमका कायण मसको गरत उऩमोग हुन
थाल्मो । त्मसऩनछ पेसफकुरे धेयै ननदे लशकाका साथ मसराई ऩुन् ऩेश गमो । तय मसरे खासै सपरता प्राप्त गनय सकेन

।पेसफुक प्रेसेसस ् प्रमोगकतायको गुनासो तथा गोऩननमता कानूनको उल्रॊघन बएको बनन वििाद उठे सॉगै पेसफुकरे मो
सेिाराई सन ् २०११ को सेप्टे म्फयभा फन्द गये को चथमो ।
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फपल्भभा गाई भये को दे खेय कृवषभन्त्री क्िाॉ क्िाॉ योए

फपल्भ हे नय ऩुगेका कृवष भन्त्री हरयफोर गजुयेर फाहहय ननस्केय फच्चाजसयी योएका छन ् । डब्फु
ऺेत्रीद्िाया ननदे लशत फपल्भ याहदानी हे येय ननस्केऩनछ उनरे क्माभयाकै अगाडड डाॉको छोडेका हुन ् ।

िैदेलशक योजगायीको विषमभा फनेको फपल्भ हे नय भन्त्री आफ्नो दरफरसहहत बफहीफाय फेरुकी
लसटी सेन्टय ऩुगेका चथए । फपल्भभा बािुक लसन आउॉ दा हरलबत्रै भन्त्रीरे आॉशु झानय थारेको
ननदे शक ऺेत्रीरे फताए ।‘फपल्भको कथाभा एक गरयफ ऩरयफायको गाई भये को दृष्ट्मऩनछ भन्त्रीज्मू

बािविव्हर हुनुबएको चथमो,’ ऺेत्रीरे अनराइखफयसॉग बने, ‘त्मसऩनछ रगाताय उहाॉको आॉखाभा

आॉशु छचजल्कइयहे को भैरे दे खेँ ।’फपल्भ सफकएय फाहहय ननस्कदा भन्त्री गजयु े र ननकै बािक
ु
भुिाभा चथए । उनराई सञ्चायकभॉरे योकेय फपल्भको विषमभा प्रनतफक्रमा भागे । तय भन्त्रीरे धेयै

फोल्न सकेनन ् । मो चरचचत्र सत्मभा आधारयत छ । भैरे कताय दि
ु ईभा जाॉदा जे दे खेँ त्मसराई
महाॉ कराकायरे ऩदायभा प्रस्तुत गनब
ुय एको छ । मो सहटक मथाथयऩयक छ । भराई राग्छ, मो
विदे शीएका मुिाहरुको‘’ मनत बन्नासाथ भन्त्रीरे भुख बफगाये अनन क्िाॉक्िाॉ गये । त्मसऩनछ

आफ्नै हातरे अनह
ु ाय छोऩेय झण्डै घु
ु ुुॉक्क घक्
ुॉ क गदै झण्डै आधा लभनेट योए । अनुहायफाट हात
हटाएय ऩनन योइयहे ऩनछ ननदे शक ऺेत्रीरे उनराई त्महाॉफाट ननकारेका चथए ।

सरु अनराईन (ई–ऩेऩय) साप्ताहहक भा मो हप्ताको रागी प्रश्न

गणतन्त्र नेऩार का प्रथभ भहहरा याष्ट्रऩनत को हुन ?
मसको सहह जिाप ऩठाउनको रागी भोफाईन को म्मासेज फक्सभा गई
आफ्नो उक्तय रेझख ९८४५६७४३६५ भा ऩठाउनह
ु ोस ।
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केन्माकी सेिलरन गेट, जसरे पोटोसऩफाटै चीन घलु भन ्

के–के गनय ऩाउछन त नेऩार प्रहयी रे ?

केन्माकी एक भहहरारे घम्
ु ने शोख ऩयु ा गनय अनौठो तरयका ननकारेकी छन ् । उनरे

भोटय साईकरभा ३ जना चढन को रागी के

छन ् ।सेिलरन गेट चीन घुम्न चाहजन्थन । तय, उनीसॉग त्मनत ऩैसा चथए । चीन घुम्ने यहय ऩुया

नेऩार प्रहयी नै हुनऩ
ु दय छ य य के प्रहयी राई

पेटोसऩको भदतरे अरुको तस्िीयभा आपूराई फपट गयाएकी छन ् य पेसफुक ऩेजभा याखेकी
गनय उनरे पोटोसऩको सहाया लरइन ् य ऩुचगन चीनको ग्रेटिार ।कुनै पोटोभा उनी विभान

नजजकै दे झखएकी छन ् बने कहीीँ भजन्दय अगाडड । उनको तस्िीयराई हजायौंरे राइक ऩनन

कानुन राग्दै न ?

गये का छन ् य उनी यातायात इन्टयनेटको सेलरब्रेटी फनेकी छन ्

n]vs sf] Ps uhn
उनको नाभफाट हृमासट्माग क्माम्ऩेन सभेत सुरु बमो । सेिलरनको मो शोखराई दे खेय

नौयोफीका साभ चगचुुुरुरे उनका राचग यकभ जुटाउन अलबमान सुरु गये का छन ्, ताफक
उनराई छुट्टी भनाउन चीन ऩठाउन सफकमोस ् ।

उनरे अफ सेिलरनका राचग चाय ताये होटरभा फस्ने, फीभा य ऩकेट खचय जम्भा गरयसकेका
छन ् ।

मो ऩुया प्रफक्रमाभा सेिलरनरे जन्भ प्रभाणऩत्र लरएकी छन ् बने ऩासऩोटय का राचग आिेदन
हदएकी छन ् । सेिलरन मो िषय गभॉभा चीन घुम्न जान सक्नेनछन ् ।

नतभीहरुको यभाईरो भा अट्न सफकन भ
सफै जस्तै ज्मान पारी खट्न सफकन भ
तऩाईरे सोचे जस्तो ऩनन कभजोय हुदैन नाता
आफ्नै सोची त्महा फाट हट्न सफकन भ
–
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