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छलफल एवं तिर्णय 

सतमतिको आिको बैठकमा यौि हिंसा/दरु्वयणविार सम्बन्तिी हवद्यमाि कािूिी िदम्यादको 
र्वयवस्था एवं घटिा हवशेषमा िदम्यादकै कारर् न्तयाय प्राप्त गिण कदठि ििुसक्िे अवस्था 
सम्बन्तिी कायणसूचीमातथ माििीय महिला, बालबातलका िथा ज्येष्ठ िागररक मन्तरी, गिृ एवं 
महिला, बालबातलका िथा ज्येष्ठ िागररक मन्तरालयका सजचव लगायि उपजस्थि 
पदातिकारीिरुसँग छलफल भयो । छलफल पश्चाि देिाय बमोजिम तिदेश गिे तिर्णय 
भयोोः– 

तिर्णयिरु 

१. कािूिको कायणहवतिगि पक्षका कारर् सारभिू रुपमा सतुिजश्चि गररएका न्तयाय पाउि े
अतिकार खजडिि ििु ु िुँदैि । यौि हिंसा/ दरु्वयणविार, िबरिस्िी करर्ी िस्िा िघन्तय 
अपराििरु सावणितिक ििुे क्रम बढीरिेको र िदम्यादका कारर् उिरुी दिाण गरी 
अतभयोिि प्रहक्रयामा लैिाि समस्या देजखएको भने्न सन्तदभणमा सतमतिको गजम्भर 
ध्यािाकषणर् भएको छ । अपराि पहुि ििुको लातग न्तयायको रोिमा स्विन्तर र वस्ितुिष्ठ 
प्रमार्िरुको परीक्षर् एवं हवश्लषेर्को आवश्यकिा पदणछ भिे कुिैपति घटिाको बिपुक्षीय 
र्वयविार वा सम्वद्ध पररजस्थतिको मूल्याङ्कि गरेर तिष्कषणमा पतुगि ुपदणछ। यद्यपी कािूिको 
प्रथम दृहिमा कुिै ि कुिै कारर् हपतिि अन्तयायमा परेको देजखिे आिार रिेमा िदम्याद 
कै कारर् न्तयायबाट वजिि गररि ुअन्तयायपूर्ण िनु्तछ । िसथण, बालबातलका वा िावातलग 
माथी ििुे र महिलामाथी ििुे यौि हिंसा/दरु्वयणविार, िबरिस्िी करर्ी िस्िा िघन्तय 
अपराििरुका घटिामा हवद्यमाि िदम्यादको र्वयवस्थालाई पिुरावलोकि गिण अ्यावश्यक 
देजखएकोले अन्तय संशोिि गिुणपिे भति यस अजघ पहिचाि भएका हवषयिरु समेि समावेश 



गरर मलुकुी अपराि संहििा एवं अन्तय सम्बद्ध ऐि संशोिि गिे सरकारी हविेयकिरु 
ियार गरर संसदमा यथाजशघ्र दिाण गराउि सतमतिको यो बैठक िेपाल सरकार, कािूि 
न्तयाय िथा संसदीय मातमला मन्तरालय एवं गिृ मन्तरालय एवं महिला, बालबातलका िथा 
ज्येष्ठ िागररक मन्तरालयलाई तिदेशि गदणछ ।  

२. यौि हिंसा, बला्कार िथा यौि दरु्वयणविारको घटिा भएको थािा पाएर पति सम्बजन्तिि 
तिकायमा उिरुी िददिे, उिरुी ददि दरुु्सािि गिे,  हपिकलाई लकुाउिे, संरक्षर् ददिे 
र्वयजि अपरािका मतियार ििु ् । मतियारले घटिा घटाउिका लातग वा घटिा 
घहटसकेपतछ हपतििलाई न्तयाय िददि, वा न्तयायको पिुँचमा बािा अड्चि परु् याउि 
(भतूमका) सियोग  गिे भएकाले यस्िा मतियारलाई प्रचतलि कािूि बमोजिम कािूिी 
कारवाहिको दायरामा ल्याउि सतमतिको यो बैठक िेपाल सरकार गिृ मन्तरालयलाई 
तिदेश गदणछ ।  

३. हवतभन्न िाममा ििुे सनु्तदरिा, मोितलंग सम्बद्ध प्रतियोतगिािरु र मिोरञ्जि क्षरेमा संलग्ि 
हवहवि वगण र प्रवगण (उमेर, िाि, योग्यिा)मा आिाररि कुिैपति प्रकारका सौन्तदयणिा 
सम्बद्ध प्रतिस्पिाण्मक कायणक्रम (Pageant) सम्बन्तिमा हवस्ििृ छलफल गरर जशघ्र 
िीतिगि स्पििा कायम गराएर मार संचालि गिण ददि सतमतिको यो बैठक िेपाल 
सरकार गिृ मन्तरालयलाई तिदेश गदणछ ।  

४. महिला हिंसा हवरुद्धका उिरुी / मदु्दािरुलाई उच्च प्राथतमकिा ददई द्रिुमागण माफण ि ्जशघ्र 
न्तयाय प्रातप्त ििु ेअवस्था सिृिा गिण, हपतििलाई संरक्षर् एवं मिोपरामशण उपलब्ि गराउि  
सतमति िेपाल सरकार प्रिािमन्तरी िथा मजन्तरपररषद्को कायाणलयलाई तिदेश गदणछ ।  

५. सतमतिको बैठक अको सूचिा िभएसम्मको लातग स्थतगि िनु्तछ । 


