২০১০ পৰমাণু দুঘর্টনাৰ অসামিৰক দায়ব�তা আইন আৰু
সংি�� িবষেয় সঘেন উ�াপন �� আৰু ইয়াৰ উত্তৰসমুহ –
৮ েফ�ৱাৰী ২০১৫
�� ১- ে�িচেড� ওবামাৰ ভাৰত �মণৰ সময়ত ২৫ জানুৱাৰী ২০১৫
তািৰেখ আেমিৰকা যু�ৰা�ৰ ৈসেত িক িক বুজাপৰাত উপনীত ৈহিছল ?
উত্তৰ- অসামিৰক পৰমানু দায়ব�তা স�ভর্ ত ভাৰত আৰু আেমিৰকাই
এক বুজাপৰাত উপনীত হয়

আৰু ২০০৮ চনৰ েচে��ৰ মাহৰ ১২৩

ি�পা�ীক চু ি�ৰ কাযর্য্ত ৰূপায়ন কৰাৰ বােব �শাসিনক বয্ৱ�াপনাৰ এখন
চূ ড়া� কৰা হয় ।ইয়াৰ ফলত ভাৰেত আ�র্জািতক সহেযািগতাৰ পৰমাণু
চু ি� �াপনৰ বািণিজয্ক বয্ৱ�াৰ বােব িনজৰ িভতৰত আেলাচনাৰ পথ
আৰু ২০০৫-২০০৮ চনৰ অসামিৰক পৰমাণু চু ি� খনত সি�িব� গৰু�পূণর্
আিথর্ক আৰু �দুষণমু� িবদুয্ত শি�ৰ স�াৱনা �াি�ৰ পথ সুচল কিৰব ।
�� ২- েকেনৈক এই চু ি�ত উপনীত েহাৱােটা স�ৱ হল ?
উত্তৰ- যিদ �ৰণ কেৰা িবগত

২০১৪ চনৰ েচে��ৰ মাহত �ধানম�ী

নেৰ� েমাদীৰ আেমিৰকা যু�ৰা� �মণৰ কালত দুেয়াগৰাকী েনতাই
ভাৰত-আেমিৰকা যু�ৰা� অসামিৰক পৰমাণু সহেযািগতা চু ি� বা�ৱত
ৰূপায়ণ কৰাৰ বােব দায়ব�তা স�ে� পুণৰ েদাহািৰিছল আৰু অসামিৰক
পৰমাণু িবদুয্ত শি� সহেযািগতাৰ প�ত আগবািঢ় েযাৱাৰ বােব এক
কনটয্া� েগা�ী গঠন কেৰ ।এই েগা�ীত আেমিৰকা যু�ৰা� চৰকাৰৰ

�িতিনিধ আৰু ভাৰতীয় প�ৰ এনিপিচএল আৰু আেমিৰকা যু�ৰা�ৰ প�ৰ
পৰা ওৱািচংটন হাউচ আৰু েজেনেৰল ইেলকি�ক েকা�ানী সমুহেৰা
�িতিনিধবগর্েৰ ভাৰতৰ িবেদশ ম�নালয়,পাৰমাণিৱক শি� িবভাগ,ভাৰতৰ
পৰমাণু িবদুয্ত িনগম িলিমিটডৰ(এনিপিচএল),আিথর্ক ম�নালয় আৰু আইন
আৰু নয্ায় ম�নালয়ৰ �িতিনিধ সকলক অ�র্ভূ� কৰা ৈহেছ । এই েগা�ীেয়
নতু ন িদ�ীত(১৬-১৭ িডেচ�ৰ ২০১৪),িভেয়নাত(৬-৭ জানুৱাৰী
২০১৫)আৰু ল�নত(২১-২২ জানুৱাৰী ২০১৫) িতিনবাৰৈক ৈবঠকত
িমিলত হয় ।এই আেলাচনােতই আেমিৰকা যু�ৰা�ৰ ৈসেত অসামিৰক
পৰামাণু সহেযািগতাৰ িবষয়ক দুটা িবষয় স�ে� এক চু ি�ত উপনীত হয়
িযেটা দুেয়াগৰাকী ৰা�েনতাই ২৫ জানুৱাৰী ২০১৫ তািৰেখ চূ ড়া� িস�া�
�হণ কেৰ ।
�� ৩- পৰমাণু দূঘর্টনাৰ অসামিৰক দায়ব�তা আইন
২০১০(িচএলএনিড আইন ২০১০) আৰু িচএলএনিড েৰালচ ২০১১
সংেশাধনৰ বােব ভাৰত স�ত ৈহেছ েনিক ?
উত্তৰ- আইন অথবা েৰালচ সংেশাধন কৰাৰ েকােনা ��ােৱই নািছল ।
�� ৪- িচএলএনিড আইনৰ কাৰেন আেমিৰকা যু�ৰা�ৰ িয উে�গৰ
সমাধান িক ধৰেন হল ?
উত্তৰ-কনটয্া� েগা�ীৰ আেলাচনাৰ সময়ত ভাৰতীয় প�ই অতীতৰ
িযেবাৰ িবিধ িববাদ আৰু সংসদীয় ইিতহাস উে�খ কেৰ পৰমাণু অসামিৰক
দায়ব�তা আইন (িচএলএনিড)আৰু পৰমাণু দূ্ৰঘটনাৰ অিতিৰ�
�িতপূৰণৰ চনদ অনুযািয়(িচএচিচ)সংগতীপূণর্ িহচােপ আগবেঢ়াৱা যুি� ৰ
িভত্তীেত পৰৱত� আেলাচনাৰ বােব এক সাধাৰন বুজাপৰা হয় েয ,ভাৰতৰ

িচএলএনিড আইন িচএচিচৰ ৈসেত সংগতীপূণর্ ।ভাৰত ইিতমেধয্ই িচএচিচ
�া�ৰ কিৰেছ আৰু অিত �ীে�ই অনুেমাদেনা কিৰব ।
�� ৫-িচএচিচ বুিলেল িক বুেজাৱা যায় ?
উত্তৰ- ১৯৯৭ চনৰ পৰমাণু দূঘর্টনাৰ অিতিৰ� �িতপূৰনৰ চনদৰ মূল
ল�য্ ৈহেছ িব�বয্াপী এক দায়ব�তাৰ �িত�ান গিঢ় েতালা আৰু পৰমাণু
দূঘর্টনাত আ�া� সকলৰ বােব আগবেঢ়াৱা �িতপূৰনৰ পিৰমান বৃি� কৰা
।িয েবাৰ ৰা� ১৯৬৩ চনৰ িভেয়না চনদ অথবা ১৯৬০ চনৰ েপিৰছ
চনদৰ অংশী�াৰ েসইেবাৰ িচএচিচৰ সদসয্ হব পােৰ ।িযেবাৰ ৰা� দুেয়াটা
চনদৰ িভতৰত এটােৰা অংশী�াৰ নহয়,েসইেবাৰ ৰা�ও িচএচিচৰ সদসয্ হব
পােৰ যিদেহ েসইেবাৰ ৰা�ৰ পৰমাণু দূঘর্টনা দায়ব�তা আইন িচএচিচৰ
আৰু তাৰ পিৰিশ�ৰ,িযেটা িচএচিচৰ অিবে�দয্ অংগ তাৰ ৈসেত স�িতপূণর্
হয় ।ভাৰত,িভেয়না বা েপিৰছ চনদৰ েকােনােটােৰই অংশী�াৰ নহয় িক�
িচএলএনিড আইনৰ িভত্তীেত ২০১০ চনৰ ২৯ অে�াৱৰ মাহত িচএচিচ
�া�ৰ কিৰিছল ।
�� ৬-ভাৰতৰ িচএলএনিড িচএচিচৰ ৈসেত সংগিতপূণর্ হয় েন ?
উত্তৰ- দায়ব�তা কেঠাৰভােৱ আৰু িনি�তভােৱ অপােৰচৰৰ ওপৰত
আইনীভােৱ েহচা িদয়া,সময়সীমা আৰু �িতপূৰণৰ সীমাব�তা,আিথর্ক
িনৰাপত্তা অথবা বীমাৰ �াৰা সুৰি�ত,পৰমাণু েক�ৰ আৰু �িতৰ সং�া
অনুযায়ী িচএলএনিড আইন �ায়ভােৱ িচএচিচ আৰু তাৰ পিৰিশ�ৰ ৈসেত
সংগতীপূণর্ ইতয্াদী ।�কৃ তভােৱ িচএলএনিড আইেন িচএচিচৰ মেত
আ�র্জািতক দায়ব�তা �িত�ানত ভাৰতক েযাগদানৰ সুেযাগ িদেছ ।
িচএচিচৰ অ�াদশ ধাৰা অনুযায়ী পৰমাণু চু �ী কৰাৰ বােব উেদয্াগী প�
যিদ িভেয়না বা েসই েপিৰছ চনদৰ অংশী�াৰ নহয় েতিতয়া হেল েসই

েদশৰ জাতীয় আইন চনদৰ পিৰিশ�ৰ ৈসেত সংগতীপূণর্ হব লািগব
।িচএলএিড আইন চনদৰ ৈসেত পিৰিশ�ৰ ৈসেত সংগতীপূণর্ হয় ।
�� ৭- িচএচিচত িযধৰেন িবধৃত আেছ েসই অনুযািয় পৰমাণু েক�ৰ
দায়ব�তা অপােৰটৰক িদয়াৰ িনয়ম আেছ েন ?
উত্তৰ- ৪(১) আইনৰ ধাৰা অনুযায়ী পৰমানু েক�ত েকােনা দূঘর্টনা
ঘটায় পৰমানু সং�া� �িত হেল দায়ব�তা অপােৰটৰৰ ওপৰত িদয়া হব
।এই আইনৰ ৪(৪) ধাৰা অনুযায়ী �ুিটহীন দায়ব�তাৰ িভত্তীেত পৰমানু
েক�ৰ দায়ব�তা অতয্� কেঠাৰ ভােৱ অপােৰটৰৰ ওপৰত বত� থািকব
।৮(১) ধাৰা অনুযায়ী েকােনা পৰমানু েক� আৰ� কৰাৰ পূেবর্
অপােৰটেৰ দায়ব�তা পালনৰ পিৰমান বীমাৰ মাধয্েমেৰ অথবা আিথর্ক
িনৰাপত্তা িয হব পােৰ তাক েঘাষণা কিৰব লােগ ।�ুিটহীন বয্ৱ�াপনাৰ
দায়ব�তা অনুযায়ী আইনেটাৰ দীঘর্ িশেৰানামা সহ যাৱতীয় ধাৰা
সু��ভােৱ �কাশ কিৰেছ েয যাৱতীয় দায়ব�তা কেঠাৰভােৱ অপােৰটৰৰ
ওপৰত বত� থািকব ।
�� ৮- আইনৰ ১৭ ধাৰাৰ আৰু ১৭(খ) ধাৰা অনুযায়ী পৰমানু সাম�ী
সৰবৰাহকাৰীৰ ওপৰত দায়ব�তা িদয়াৰ িবষয়সমুহ িক ?এইেবাৰ িক
চনদৰ পিৰিশ�ৰ সীমােৰখা অিত�ম কিৰেছ েন ?
উত্তৰ-আইনৰ ১৭ ধাৰাত েকাৱা ৈহেছ েয ৬ ধাৰা অনুযায়ী পৰমানু
সং�া�ৰ �িতৰ বাবদ �িতপূৰণ িদয়াৰ পাছত পৰমানু েক�ৰ অপােৰটৰৰ
সৰবৰাহকাৰীৰ ওপৰত দায় িদব পািৰব যিদেহ,
ক. চু ি�ত িলিখতভােৱ েসই অিধকাৰ ��ভােৱ উে�খ থােক

খ. যিদ সৰবৰাহকাৰীৰ বা তাৰ েকােনা কম�ৰ কাযর্য্ৰ কাৰেন পৰমানু
েক�ত েকােনা ঘটনা সংঘিটত হয় ,যাৰ মাজত য�পাতীৰ অথবা
উপাদানৰ �কাশয্ অথবা সু�ভােৱ ঘটা েকােনা �ুিটৰ কাৰেন বা
িন�মানৰ পিৰেশবা অ�র্ভু� হয়
গ. উে�শয্�েণািদতভােৱ অথবা উদাসীনতাৰ কাৰেন েকােনা পৰমানু দুঘর্টনা
সংঘিটতৰ বােব েকােনা বয্ি�ৰ কাৰেন পৰমানু ঘটনা ঘেট িচএচিচৰ
পিৰিশ�ৰ দশম ধাৰাত বণর্না কৰা ৈহেছ । এইে��ত আইনৰ ১৭(খ)
ধাৰাত িয পিৰি�িতৰ িবষেয় উে�খ আেছ েসইয়া অৱেশয্ চু ি� অনুযায়ী
সাম�ী সৰবৰাহ কৰাৰ িনয়মাবলী আথবা ��র্ সমুহ অথবা পিৰেশবা
কনে�কটৰ িভিত্তেত উ�ূ ত পিৰি�িতৰ পদে�পৰ িবষয় ।সাধাৰনেত এইেবাৰ
অপােৰটৰ আৰু মধয্�তাৰ চু ি�ৰ অ�র্গত । এই ধৰনৰ পিৰি�িতৰ েকােনা
ৈবিশ�তা নাই বৰংচ িয েকােনা চু ি�েৰই ই সাধাৰন উপাদান । অৱেশয্
এই ধাৰােটা অপােৰটৰৰ আৰু সাম�ী সৰবৰাহকাৰীৰ দায়ব�তাৰ চু ি�ৰ
সংি�� ধাৰাৰ ে��াপটত আৰু েসই অনুয়াযী পিঢ়ব লািগব । �েয়াগেযাগয্
আইনৰ িভিত্তত অপােৰটৰ আৰু সৰবৰাহকাৰীৰ চু ি�ৰ ��র্ াৱালী িনেজই
��ত কিৰব পািৰব ।েকােনা চু ি�ৰ �াভািৱক অংশ িহচােপই এেন ধৰনৰ
চু ি�ত গয্াৰাি� আৰু �িতপূৰণৰ ধাৰা অনুযায়ী উভয়প�ৰ দায়ব�তাৰ
শীষর্সীমা কন�য্�ৰ দুেয়াপ� িব�ৃিতভােৱ উে�খ কৰা থােক ।
িচএচিচৰ

পিৰিশ�ৰ দশম(ক) ধাৰা মেত েকােনামেতই অপােৰটৰ আৰু

সৰবৰাহকাৰীৰ মাজৰ চু ি�ৰ িবষয়ব�ৰ ওপৰত েকােনা বাধািনেষধ
আেৰাপ কৰা েহাৱা নাই আনিক অপােৰটৰ আৰু সৰবৰাহকাৰীৰ এেক
কাযর্য্ৰ পৰা িদবলগীয়া িখিনও আদায় কৰা হয় ।তােৰাপিৰ,ওপৰত উে�খ
কৰা িবষয়ৰ িভিত্ততআইনৰ ১৭(খ) ধাৰাত সৰবৰাহকাৰী স�েকর্ িয
উে�খ আেছ েসইয়া আেকৗ িচএচিচ পিৰিশ�ৰ দশম(ক) ধাৰাৰৰ িবপৰীত

নহয় বৰংচ ইয়াৰ ৈসেত সংগতীপূণর্েহ ।অপােৰটৰ আৰু সৰবৰাহীৰ মাজত
উপনাত েহাৱা চু ি�ৰ ��র্ অনুযািয়েয়ই ইয়াৰ ৰূপায়ণ হব ।
��-৯. আইনৰ ধাৰা অনুযায়ী আদায় কৰা েকেন আইনত বাধয্তামুলক
?
উত্তৰ-ধাৰা ১৭ ত েকাৱা ৈহেছ েয অপােৰটৰৰ পাবলগীয়া িখিন আদায়
কৰাৰ অিধকাৰ পাব । যিদও এই অিধকাৰ অপােৰটৰৰ প�ত অিত
গৰু�পূণর্ িক� ই বাধয্তামুলক নহয় ।পাবলগীয়া িখিন আদায় কৰাৰ
সুিবধা কিৰ িদয়াৰ মা� ই এক বয্ৱ�া ।এক কথাত কবৈল এই ধাৰাই
পাবলগীয়া িখিন আদায় কৰাৰ সুিবধা িদেয় ।িক� এই িবষেয় অপােৰচৰৰ
চু ি�ত উে�খ কৰাৰ েকােনা �েয়াজন নাই বা আদায় কৰাৰ কাৰেন
পদে�প �হন কৰাৰ েকােনা অিধকাৰ িদয়া নাই ।যিদও িচএলএনিড আইন
অনুসিৰ িদবলগীয় িখিন আদােয় েকােনা বাধয্তামুলক আইনী বয্ৱ�া �হন
কৰাৰ িবষেয় চু ি� খনত উে�খ নাই েতেন ে��ত িদবলগীয়া দায় আদায়
কৰাৰ অিধকাৰৰ লগেত ঝু িক অংশীদািৰ বয্ৱ�াপনাৰ উে�খ কৰাৰ স�েকর্
েকােনা নীিতগত কাৰন থািকব পােৰ ।নীিতগত কাৰেন ৰা�ীয় সং�া
এনিপিচআইএল পৰমানু সাম�ী সৰবৰাহকাৰীৰ ৈসেত উপনীত চু ি�ত ২০১১
চনৰ িচএলএনডআই েৰাল সমুহৰ ২৪ ন�ৰ েৰালৰ ৈসেত সংগতী ৰািখ
িদবলগীয়া দায় আদায় কৰাৰ অিধকাৰৰ িবষেয় গৰু� িদেয় ।িচএচিচৰ
পিৰিশ�ৰ দশম ধাৰা িনি�ত কৰাৰ বােব অপােৰটৰৰ অথবা
সৰবৰাহকাৰীৰ চু ি� কৰাৰ সময়ত েকােনা ধৰনৰ ভু িমকা পালন কৰা হব
।এই উে�শয্েৰ এক ভাৰতীয় পৰমানু বীমা

��ত কৰা ৈহেছ যাৰ

জিৰয়েত িদবলগীয়া দায় আদায় কৰাৰ অিধকাৰৰ িবষেয় সহ অপােৰটতৰৰ
আৰু সৰবৰাহীৰ মাজত একআেপাচ আেলাচনা কৰাৰ বয্ৱ�া ৰখা ৈহেছ
।পৰমানু �য় �িতৰ কালত তৃ তীয় পশ্�ক�িতপুৰন িদয়াৰ বােব এক

বজাৰ িভিত্তক বয্ব�াপনাৰ মােজেৰ এই তহিবল ��ত কৰা হব ।ইয়াৰ
ফলত সৰবৰাহকাৰীৰ বত� থকা আিথর্ক দায় িবমাৰ �াৰা সংৰ�নৰ
সুিবধা েপাৱা যাব ।
��-১০. ‘সৰবৰাহকাৰী’ িক ? সকেলা সময়েত িবেদশী েকাে�নীেবােৰই
সৰবৰাহকাৰী হয় েনিক ?
উত্তৰ- িচএলএনিড েৰাল সমুহৰ ২৪ ন�ৰ অনুযািয় সৰবৰাহকাৰী বুিল
কেল এইবুিল বুজা যায় েয বয্ি� ,
(১) কাযর্য্কৰী ৈবিশ�য্ অনুসিৰ েকােনা বয্ব�াপনা িনমর্াণ ,�তয্�ভােব
অথবা েকােনা এেজ�ৰ মাধয্েমেৰ েকােনা িচচেটম,য� তথা য�াংশ
উতপাদন আৰু সৰবৰাহ কেৰ,অথবা
(২) এটা িচচেটম উতপাদন,য�,য�াংশ আৰু এটা কাঠাম িনমর্াণৰ বােব
েকােনা েভ�াৰক এক ন�া মু�ণ আৰু িব�ৃত ন�া সৰবৰাহ কেৰ আৰু
অপােৰটৰৰ ওচৰত েসই িবষেয় গণগত আৰু ন�া স�ে� বােব দায়ব�তা
থােক ,অথবা
(৩) গমাৱলী অ�ু � ৰখাৰ

�িত�িত আৰু ন�াৰ েসৱাৰ �িত�িত

িদেয় ।
��-১১. আইনৰ ৪৬ ধাৰাই িচএলএনিড আইনৰ বািহেৰ অনয্ েকােনা
আইনৰ অধীনত পৰমাণু �িত জিনত �িতপুৰণ আদায়ৰ �মতা
আগবঢ়াই েনিক ?
উত্তৰ- ৪৬ ধাৰাৰ অনুসিৰ এিতয়া েদিশ আৰু িবেদিশ সৰবৰাহকাৰীৰ
সকলৰ বােব এক স�াৱনাই উে�গ �কাশ কিৰিছল । িচএলএনিড আইনৰ
৪৬ ধাৰাত উে�খ কৰা ৈহেছ েয,”বতর্ মান সময়ত �েযাজয্ থকা েকােনা

আইনেৰই অিধকাৰ খবর্ কৰা নহব ।বৰংচ এই আইনৰ ধাৰা অিতিৰ�
সংেযাজন িহচােবই ইয়াত েকােনা উে�খ নাই যাৰ �াৰা অপােৰটৰৰ বােব
েকােনা আইনী বয্ব�া িনয়াৰ বােব মু� কিৰেছ যিদ অপােৰটৰৰ িবৰুে�
এেন েকােনা বয্ব�া �হন কৰা হয় ।“ ২০১০ চনৰ িচএলএনিড আইনৰ
ভাষা অনয্ িয ধৰেন অনয্ানয্ আইনত উে�িখত ভাষাও অেনক ।িয ধৰেন
েটিলকম েৰগেলটিৰ অেথািৰিট আইন,িবদুয্ত আইন ,ভাৰতৰ িচিকউিৰিট
আৰু এ�েচ� েবাডর্ আইন(েচিব),িবমা কিমচন আইন ।এই ধৰনৰ ভাষা
ৰুিটনভােৱ বয্ৱহাৰ কৰা হয়,যােত সংি�� ে��ত আইনেটা �েযাজয্ হয় ।
��-১২. িচএচিচ ব� কিৰেহ সৰবৰাহকাৰী সকলৰ ওপৰত ৪৬ ধাৰা
�েযাজয্ কৰা ৈহেছ েনিক ?
উত্তৰ- নহয় ।িচএলএনিড আইন অনুসিৰ সকেলা পৰমানু �িতৰ আইনী
দায়ব�তা েকৱল মা� অপােৰটৰ সকলৰ ওপৰেত বত� থকাৰ বয্ব�া আেছ
।অনয্ েকােনা আইনৰ �মতাৰ বলত পৰমানু স�েকর্ �িতপূৰণ আদায়
কৰাৰ দাবী ��াৱ কৰাৰ েকােনা অিধকাৰ ৪৬ ধাৰাত উে�খ নাই । এই
কাৰেন এই ধাৰােটা একমা� অপােৰটৰ সকলৰ

ে��েতই �েযাজয্ হয় আৰু

সৰবৰাহকাৰী সকলৰ ে��ত স�সািৰত নহয় ।এইেটা সংসদত আইনখন
গৃিহত েহাৱাৰ সময়ত িবতর্ ক �� ৈহ পিৰিছল ।উে�খেযাগয্ েয
ৰাজয্সভাত িবেধয়ক খন েভাটদানৰ জিৰয়েত গৃিহত ৈহিছল ।ৰাজয্সভাত
িবেধয়ক খনৰ িবিভ� ধাৰা অনুযািয় সংসদত অনুি�ত েভাটৰ সময়ত
িচএলএনিড আইনৰ ৪৬ ধাৰাৰ িবষেয় দুটা সংেশাধনী অনা ৈহিছল যােত
সৰবৰাহকাৰীক এই আইনৰ অ�র্ভূি� কৰা যায় ।তাৰ পাছৰ পৰাই
আইনত এই ধাৰািট থািক ৈগিছল । দুেয়াটা সংেশাধনী খািৰজ হয় ।আইনৰ
পৰা এবাৰ িয অংশ বািতল ৈহ ৈগেছ েসইেটা পুনৰ বাখয্াৰ জিৰয়েত
নতু নৈক পাঠ কৰা নাযায় ।�েতয্ক আইনৰ ে��ত এটা অতয্� �িতি�ত

নীিত ৈহেছ সংসদৰ উে�শয্ অনুযািয় আৰু আইন �েনতা সকেল িয ধৰেন
আইনৰ বয্াখয্া কেৰ েসই ভােবই বয্াখয্া কৰা উিচত ।
��-১৩. আইনৰ ৪৬ ধাৰা আ�া� েহাৱা সকলৰ অপােৰটৰৰ অথবা
সৰবৰাহকাৰীৰ িবৰুে� িবেদশৰ আদালতত আপীল কৰাৰ অিধকাৰ িদেয়
েনিক ?
উত্তৰ- আইনৰ ৪৬ ধাৰাত একমা� অপােৰটৰৰ পৰা যাবতীয়

�িতকাৰ

�হন কৰাৰ সুেযাগ অ�র্ভূ� কৰা আেছ ।এই আইেন সকেলা অপােৰটৰৰ
িবৰুে� ৰজু েহাৱা আন েকােনা েগাচৰৰ পৰা অবয্াহত িনিদেয় অথবা এই
আইন ভাৰতত �েযয্াজয্ েহাৱা

আন েকােনা আইনৰ অ�র্গততও েৰহাই

িদয়া নহয় । “ ইয়াৰ অিতিৰ� আৰু েৰহাই িদয়া” বাকয্িট তাৰ আ�িৰক
অথর্ই বয্বহাৰ হব ।৪৬ ধাৰা েকােনা ভাবাই অনয্ েকােনা আইনৰ
�েয়াগক �ভািবত নকেৰ ।তাৰফলত পৰমানু �িতৰ ফলত েহাৱা হািনৰ
�িতপুৰন

আদায় িদয়াৰ দায়ব�তাৰ ে��ত অপােৰটৰক আন েকােনা

আইন �েয়াগ কৰাৰ পৰাও েৰহাই িদয়া নাই । এেকধৰেন েকােনা ৰূপেতই
�িত�� সকলৰ বােব িবেদশৰ আদালতত দাৰ� েহাৱাৰ েকােনা িভিত্ত
গঠন কৰা

েহাৱা নাই । বা�িবকেত এেন ে��ত পৰমানু �িতৰ বােব

�িত�� সকলক �িতপূৰন আদায় িদয়াৰ েদশীয় আইনৰ েমৗিলক িভিত্তৰ
িবেৰাধীতা কেৰ

।ঘটনা হল, িচএলএনিড আইন সংসদত

গৃিহত েহাৱাৰ

সময়ত এই িবষয়ৰ স�েকর্ এটা আইনৰ িবেশষ সংেশাধনী নাকচ েহাৱাৰ
পৰাই েসই িবেৰাধীতা �মািনত ৈহেছ ।
��-১৪.��ািবত বীমা তহিবল অপােৰটৰ সকলৰ আৰু সৰহবৰাহকাৰী
সকলৰ কাৰেন িক ধৰেন উপেযাগী হব ?

উত্তৰ-ভাৰতীয় পৰমানু বীমা তহিবল িজআইিচ আৰই আৰু েফাৰ(৪)ই
আৰু আন িপএচইউ সমুেহ িযেবােৰ একি�তভােৱ হ�া�ৰ তহিবল বয্ৱ�াপনা
যাৰ ১৫০০ েকাটী টকাৰ িভতৰত ৭৫০ েকাটী টকাৰ

িবিনেয়াগ

আগবঢ়াব । বেকয়া অংশ েক�ীয় চৰকােৰ লােহ লােহ িবিনেয়াগ কিৰব ।
িচএলএনিড আইনৰ ৬(২) ধাৰা অনুযািয় আৰু পৰমানু েক�ৰ অপােৰটৰ
সকলৰ আৰু ১৭ ধাৰা অনুযায়ী সৰবৰাহকাৰী সকলৰ দায়ব�তাৰ এক
একি�ত তহিবল অ�র্ভূ� হব ।এই তহিবলত অ�র্ভূ� িতিনটা নীিত ।টর্ান
িক সৰবৰাহকাৰীৰ বােব এক িবেশষ ধৰনৰ সৰবৰাহীৰ কাৰেন এক িবেশষ
বয্ৱ�া

�হন কৰাৰ প�িত েসই নীিতৰ অ�র্ভূ� কৰা ৈহেছ ।এই উে�েশয্

অপােৰটৰ আৰু সৰবৰাহকাৰী সকলৰ মাজত পৰ�েৰ পৰ�ৰৰ ওপৰত
অিভেযাগ অনাৰ পিৰবেতর্ উ� বয্ৱ�াপনােৰ যুটীয়া ভােৱ কাম কিৰব
।এই বয্ৱ�া িযমােনই ভাৰতীয় সৰবৰাহকাৰী সকলৰ বােব গৰু�পূণর্
িসমােনই আেমিৰকা যু�ৰা� আৰু অনয্ানয্ িযেকােনা সৰবৰাহকাৰী সকলৰ
পে� গৰু�পূণর্ । �া�,ৰাছীয়া ,দি�ণ আি�কা আৰু আেমিৰকা যু�ৰা�
সহ িব�ৰ ২৬ খন েদেশ কাযর্য্কৰী এই ধৰনৰ তহিবলৰ অিভ�তা
িবিনময়ৰ কাৰেণ এটা আ�র্জািতক ৱকর্ চপ ভাৰতত আেয়াজন কৰা ৈহেছ ।
��-১৫. এই বীমা িবলৰ অধীনত বীমা নীিত আৰু ি�িময়াম িক ধৰনৰ
হব ?
উত্তৰ- এই বীমা পুলৰ অধীনত িচএলএনিড আইনৰ ৬(২) ধাৰা অনুযায়ী
পৰমানু অপােৰটৰ সকলৰ আৰু সৰবৰাহকাৰী সকলৰ দায়ব�তাৰ কাৰেন
�েযাজয্ ১৭ ধাৰা অনুযায়ী অ�র্ভূ� ।িতিনধৰনৰ বীমা নীিতৰ অ�র্ভূ� –
টায়াৰ এক নীিত অপােৰটৰ সকলৰ কাৰেন,টায়াৰ ি�তীয় নীিত টর্ান িক
সৰবৰাহীসকলৰ কাৰেন আৰু টায়াৰ িতিন টর্ান িক

সৰবৰাহকাৰী বািহেৰ

আন সকলৰ বােব �েযাজয্ ।ি�িময়ামৰ মুলয্ িনভর্ ৰ কিৰব আশংকাৰ

স�াৱনা,স�াবয্ �িতৰ পিৰমান ,জনসাধাৰনৰ ওপৰত ইয়াৰ �ভাৱ পৰাৰ
আশংকা আৰু �াপন কৰা

পৰমানু সং�াৰ স�িত্তৰ

চািৰওিদশৰ ওপৰত

�িময়ামৰ মুলয্ িন�র্ াৰন কিৰব ।আশংকাৰ মুলয্ায়ন কেৰ িজআইিচ আৰ
ই,বীমা �শাসক আৰু অনয্ানয্ এনিপিচআইএলৰ ৈসেত �িময়ামৰ মুলয্
িন�র্ াৰন কিৰেছ ।এই �ি�য়াৰ সাহাযর্য্ কৰাৰ কাৰেন পাৰমানিৱক শি�
িবভাগ িনৰাপত্তাৰ ে��ত িবিঘিন েহাৱাৰ স�াৱনা স�ে� সমী�া কিৰেছ
।এই পিৰক�না অতয্� ৈব�ািনক,বজাৰ িভিত্তক আৰু ভাৰতীয় অৱ�া
অনুযায়ী আ�র্জািতক সে�র্াতকৃ � মানদ�ৰ উপেযাগী ।
��- ১৬. এই ব্য়ৱ�াৰ বােব কৰ দাতাৰ ওপৰত েবাজা বৃি� পাব েনিক
আৰু পৰমানু িবদুয্তৰ বয্য় বৃি� পাব েনিক ?
উত্তৰ –এইেটা েবাজা উিচত হব েয কৰদাতা সকলৰ বা চৰকাৰৰ ওপৰত
েকােনা বিধর্ত েবাজা নপিৰব । িচএলএনিড আইন অনুযায়ী
এনিপিচএলৰ(অপােৰটৰ)পৰমানু �িতৰ কাৰেন এক আথর্ক িনৰাপত্তা বজাই
ৰািখব যােত পৰমানু জিনত �িতৰ অিত সবর্ািধক(১৫০০)েকাটী)
দায়ব�তা বজায় ৰােখ ।বতর্ মান ইয়াৰ কাৰেন এনিপিচএেল এক েবংক
গয্ােৰি� �হন কিৰেছ যাৰ কাৰেন একবািষর্ক িফজ িদ থােক । ভাৰতীয়
পৰমানু বীমা পুলৰ অধীনত এনিপিচএল সমপিৰমাণ বীমা আেয়াজন কিৰব
িয পিৰমােন েতওঁেলােক পুলৰ কাৰেন বািষর্ক ি�িময়াম আদায় িদয়াৰ বােব
বািষর্ক দািয়� বহন কেৰ ।েক�ীয় চৰকােৰ �থম েকইবা বছৰত ৭৫০
েকাটী টকা বীমা পুলৰ কাৰেন বহন কিৰব িযমান িদন বীমা েকা�ানী
সমুেহ িনজৰ এই অথর্ িনেজ পিৰচালনা কিৰব পািৰব ।অৱয্েশ েক�ীয়
চৰকােৰ স�র্মুঠ তহিবলৰ পৰা

এক অনুপাতৰ হাৰৰ �িময়ামৰ অংশ

উপর্াজন কিৰব িযেটা চৰকােৰ েকােনা পৰমানু দূঘর্টনা সংঘিটত হেল বয্য়
কিৰব পািৰব ।অপােৰটৰ আৰু সৰবৰাহকাৰীৰ �িময়ামৰ বাবদ িয অথর্

বয্য় কিৰব তাৰ পৰা িবদুয্ত েক�ৰ বয্য়ৰ ওপৰত নুনয্তম �ভাৱ েপলাব
। আ�র্জািতক ২৬ টা বীমা পুলৰ অিভ�তাৰ পৰা �� ৈহেছ েয
অপােৰটৰক িবদুয্ত েক�ৰ স�র্মুঠ বয্য়ৰ এক ভ�াংশ বয্য় কিৰব লািগব
।
��- ১৭. িচএেলনিড আইন অনুযায়ী িকমান �িতপুৰন আদায় িদব
লািগব ?
উত্তৰ – িচএলএনিড আইনৰ ৬(১) বতর্ মান ধাৰা আনুযায়ী পৰমানু দুঘর্টনা
জিনত ঘটনাৰ কাৰেন স�র্ািধক দায়ব�তাৰ পিৰমাণ িতিনশ িমিলয়ন
ে�িশেয়ল �ইং ৰাইটসমুহৰ সমপিৰমাণ ৰূপী ।এক এচিডআৰৰ মুলয্ ৮৭
।িতনশত িমিলয়ন এচিডআৰৰ অথর্ ২৬১০ েকাটী টকা । আইনৰ ৬(২)
ধাৰা অনুযায়ী অপােৰটৰৰ সে�র্া� দায়ব�তা ১৫০০ েকাটী টকা
।িচএলনিড আইনৰ ৭(১) ধাৰা অনুযায়ী যিদ দায়ব�তা ১৫০০ েকাটী
টকা অিতিৰ� হয় েতে� েক�ীয় চৰকােৰ ১১০০ েকাটী টকাৰ পাথর্কয্
পূৰণ কিৰব ।২৬১০ েকাটী টকাৰ অিতিৰ� �িত হেল ভাৰত িচএচিচৰ
অধীনত অিতিৰ� অথর্ৰ সুেযাগ পাব যিদ িচএচিচ চনদৰ অংশী�াৰ হয় ।
িচএলএনিড আইনৰ ৭(২) ধাৰা অনুযায়ী অপােৰটৰৰ ওপৰত এটা েলভী
ধাযর্ কিৰ এক ‘পৰমানু দায়ব�তা তহিবল’ ��ত কিৰব পােৰ ,িযেটা
আইন অনুযায়ী কিৰব পৰা যাব ।বতর্ মানৰ চিলত িবদুয্ত েক� আৰু
ভিৱষয্তৰ েক�ৰ ওপৰত অপােৰটৰ সকলৰ ওপৰত এক সু� চাজর্ কিৰ
দশ বছৰ ধিৰ এটা তহিবল��ত কিৰব পৰা যাব পােৰ । এইেটা েকােনা
ধৰেনই ে�তা সকলৰ �াথর্ �ু � নকিৰব ।

��-১৮. বতর্মান িযখন চু ি� আেছ েসই অনুসিৰ ভিৱষয্েত অপােৰটৰ
আৰু সৰবৰাহকাৰী সকলক বিধর্ ত �িতপুৰণ িদয়াৰ বােব িনেদর্ শ িদব
পােৰ েনিক ?
উত্তৰ- ভিবষয্েত আইন অনুযায়ী বিধর্ত �িতপুৰণ িদয়াৰ িবষেয় আৰু
সৰবৰাহকাৰীৰ ওপৰত তাৰ �িতি�য়া স�েকর্ বতর্ মানৰ চু ি�ৰ িভিত্তত
আইনৰ পিৰিধত পিৰবতর্ নৰ েকােনা সুিবধা নাই ।এই �িতি�ত িবচাৰ ।
আইনৰ চকুত েকােনা প�ৰ চু ি�ৰ �াৰা েপাৱা অিধকাৰ েকােনামেতই
িপছু ৱাই েযাৱাৰ অনুমিত িনিদেয় ।েমচাচর্ পূবর্া�ল েকৱলচ আৰু ক�া�ৰচ
�াইেভট িলিমেটড বনাম অসম িবদুয্ত পিৰষদ আৰু অনয্ানয্ৰ(২০১২) ৬
এচিচআৰ ৯০৫ চু �ীম েকাটর্ৰ ৰায় িদেয়,সংসদ যিদও পুৰিন সময়কালৰ
পৰা �েযাজয্ আইন �ণয়ন কিৰব পােৰ,তথািপ বতর্ মান �েযাজয্ ৈহ থকা
েকােনা দায়ব�তাৰ পিৰবতর্ ন বা সংেশাধন বা অিধকৃ ত অিধকাৰৰ ওপৰত
েকােনা নতু ন েবাজা িদয়াৰ অিধকাৰ নাই ।
��-১৯. পৰবত� পদে�প িক হব ?
উত্তৰ- এিতয়া সংি�� েকা�ানীসমুহৰ িনজৰ মাজত দাম ��ত কিৰব
আৰু আমাৰ আইন আৰু বয্ৱ�া অনুসিৰ লাভজনক এক কাৰী কৰীবািণিজয্ক ��াব িদব আৰু চু ি� চূ ড়া� কিৰব পােৰ যােত আ�র্জািতক
পৰমানু সহেযািগতা ��ত কৰাৰ জিৰয়েত িবদুয্ত িনৰাপত্তা আৰু �দূষর্ণ
বিজর্ত িবদুয্তৰ ল�য্ শি�শালী কিৰ েতােল ।

নতু ন িদ�ী
৮ েফ�ৱাৰী

