बैठक संख्या: 213

मिमि: 2077/06/14 गिे

सिय: विहान 11:00 बजे

मनर्णय:
ु को
समिमिको आजको बैठकिा बझाङ, सप्तरी, बारा, कैलाली, बर्दणया, धनुषा, कञ्चनुुर लगायि िुलक
विमिन्न स्थानहरुिा बामलका िथा िवहलाहरुिामथ िइरहे को बलात्कार, हत्या वहं सा लगायिका घटनाका
साथै केन्द्रिय कारागारिा रहेका कैदीबरदीको िृत्यु िएको घटनाको सम्बरधिा छलफल हुुँदा सम्बन्द्रधि
िररालय एिं मनकायहरुलाई दे हाय बिोन्द्जिको सुझाि िथा मनदे शन र्दने मनर्णय ियो:ु िा ुमछल्लो सिय बामलका िथा िवहलाहरुिामथ िएका क्रुर, अिानिीय एिि् िानििा
1. िुलक
विरोधी जघरय अुराध बलात्कारुमछ िएका हत्याको घटनाले सिग्र बामलका िथा
िवहलाहरुको सुरक्षािा िनोसािान्द्जक लगायि बहुआयामिक असर ुने र बलात्कारी िथा
अुराधीलाई कडा कानुनी सजाय नगने हो िने यस्िा घटना र्दनानुर्दन िृवि हुुँदै जाने हुनाले
बलात्कारका घटना रयूनीकरर् गनण िौजुदा कानुनहरुको कुनै ुमन प्रकारका िहाना, दिाि र
प्रिाििा नुरी कडाइुूिक
ण कायाणरियन गने, आि्यकिानुसार कानुनहरुको ुुनरािलोकन
गनुक
ण ा साथै बामलका िथा िवहलाहरुिामथ हुने बलात्कार, हत्या, वहं साका घटनाहरुको
रोकथािको लामग सरकारले सािान्द्जक जागरर् र सचेिनाको लामग िृहि कायणयोजना बनाई
कायाणरियन गने,
2. बलात्कारको घटनािा िेलमिलाु गराउने र त्यसको लामग िध्यस्िकिाणको िूमिका खेल्ने जो
कोहीलाई उक्त घटनाको िमियारको रुुिा कारिाही गने,
ु का विमिरन स्थानहरुिा
3. बझाङ, सप्तरी, बारा, कैलाली, बर्दणया, धनुषा, कञ्चनुुर लगायि िुलक
िएका बलात्कार, हत्या, वहं सा जस्िा जघरय अुराधका घटनाहरुलाई गम्िीरिाुूिक
ण मलई
अुराधिा सं लग्न जो कोहीलाई ित्काल हदै सम्िको कानुनी सजाय र ुीमडिहरुलाई रयाय
सवहिको उन्द्चि क्षमिुूमिण र्दने व्यिस्था मिलाउने,
4. कञ्चनुुर न्द्जल्लाकी मनिणला ुरिको बलात्कार गरी हत्या िएको लािो सिय विमिसक्दा ुमन
बलात्कार र हत्यािा सं लग्न अुराधीको अवहले सम्ि ुवहचान गनण नसवकएको सरदिणिा
ित्काल सत्य िथ्यको आधारिा घटनािा सं लग्न अुराधीलाई यथान्द्शघ्र सािणजमनक गरी हदै
सम्िको कारिाही गने,

5. प्रहरी सं गठनलाई न्द्जम्िेिार र जबाफदे ही बनाउने, घटनािा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुुिा सं लग्न
हुने, उजुरी नमलने, िध्यस्िकिाणको िूमिका खेल्ने प्रहरीहरुलाई कारिाहीको दायरािा ल्याउनुका
साथै बलात्कार घटनाको अनुसरधानिा सं लग्न अनुसरधान अमधकृिहरुको ुमन अनुसरधान एिं
अनुगिन गने सं यररको मनिाणर् गरी प्रहरीको सुरक्षा प्रर्ालीिा सुधार गने,
6. बलात्कार घटनाको ित्काल ुररक्षर् गनण सवकने आधुमनक प्रविमधसवहिको उुकरर्हरु प्रत्येक
न्द्जल्लाहरुिा उुलब्ध हुने व्यिस्था मिलाउने,
7. बलात्कार लगायिका घटनािा कमिुय ुीमडि व्यन्द्क्तहरुलाई सिाजिा अिि एिि् अिानिीय
व्यिहार गररने हुुँदा उनीहरुलाई सिाजिा स-सम्िान जीिन याुन गने व्यिस्था मिलाउनुका
साथै सािान्द्जक सुरक्षा प्रर्ालीिा सुधार गने ,
8. न्द्जल्ला रुुरदे ही, मसिाथणनगर नगरुामलका स्थायी ठे गाना िई केन्द्रिय कारागारिा रहे का
कैदीबरदी श्री रािखलन जैसिालको िृत्यु िएको घटनाको सम्बरधिा सत्य, िथ्य वििरर्को
सािणजमनक गनुक
ण ा साथै आि्यकिानुसार छानविन समिमि गठन गने ।

