
पुलिस सुधार कार्य बि बठैक 

अगस्त १०, २०२० 

उपस्थित 

 

कार्य बिका सदस्र्हरू: जोर् िेलिएर, लविलटिन बुिोक (सह-अध्र्क्ष), ररचार्य गारल्र्ाटर्, भ्र्ािेरी म्र्ाकर्ोनाल्र् रोबिटयस (सह-अध्र्क्ष), एटजेिा रेनोल्र्टस, रेिरेटर् मरैी 

केिी, बब्बी िाि गीर्र, रे्लिर् हरैरस, मोलनका रुइज, नथनिे र्ाप, शेरोन िरनयर, लसलल्िर्ा लिल्र्टस, लिम स्िीिेटस, पेट्रलसर्ा िफे्िलिच 

 

अलतलथहरू: सुश्री बेथ लपरिङटजर, कार्यकारी लनदेशक, नागररक समीक्षा पररषद; र्ा. एम्मा िुकास-र्बी, अध्र्क्ष, नागररक समीक्षा पररषद; र सुश्री एररन ब्रुनी, नगरपालिका 

अनुसटधान कार्ायिर् 

 

कमयचारी: लिलिर्म िमार, अिेव्र्ाण्र्र लिशर, हषय मेरेंस्िीन (स्थानीर् सरकार र सामुदालर्क सम्बटध समटिर्क), अिा मोहमद (नीलत सरं्ोजक), रेबेका ललिकम्र्ान 

(प्रलशक्षाथी), शतारा मिी (साियजलनक सुरक्षा लििाग), लिटरे् पािेि (कमयचारी सहार्क प्रमुख ) 

 

नागररक समीक्षा पररषद प्रस्तुतीकरण, सुश्री बेथ लपरिङटजर र र्ा. एम्मा िुकास-र्ाबी द्वारा प्रस्तुत 

• पररषदको १९९९ देलख उप-सत्ता रहकेो छ, र्ो अदाितिे िागू गरेको छ । 

• पररषद ७ स्िर्संेिी सदस्र्हरू लमिेर बनेको छ; ४ शहर पररषदटद्वारा लनर्ुक्त, बााँकी ३ जना प्रत्र्क्ष रूपमा मरे्रद्वारा चर्न गररटछ । 

o सेिामा सलिर् निएतापलन, पररषदमा जलहि ेपलन २ कानून प्रितयन पेशाकमीहरू हुनुपदयछ । 

• पररषद कार्यहरू मािय त, PBP िे ३४०० ििा मुद्दा खारेज गरेको छ । 

• पररषदमा हाि एक पद ररक्त छ, त्र्ो पदिाई समुदार् सम्पकय मा रूपाटतरण गनय चाहटछ । 

• २००२ को ररपोियिे लनधायरण गर्ो लक  किजेको िेलर्ि लशक्षा आिश्र्कता प्रहरी अलधकारीका िालग समस्र्ा निई सम्िालित समस्र्ा लिलखत परीक्षा हो । 

o  र्ो पढटनुहोसट - र्हााँ धेरै राम्रा लसिाररसहरू छनट । 

o लसिाररस गदयछ लक किजे िेलर्ि आिश्र्कता नहिाईर्ोसट, र्सि ेमात्र स्तर घिाउाँछ । 

• नीलत प्रमुखद्वारा स्थापना गनय प्रर्ास गररएका कुनै पलन नीलतहरु पलहि ेपररषदिे हनुेयपनेछ । 

• र्स िषय, पररषदि ेएक बजेि अनुरोधमा ररक्त स्थानिाई सामुदालर्क सम्पकय मा रूपाटतरण गनय र एक अनुसटधान तथा र्ोजना लिशे्लषक पद उत्तम अभ्र्ासहरू 

हनेयको िालग थप्न अनुरोध गरेको छ । 

o  र्समा कार्य बिको समथयन चाहटछ । 

o अनुसटधान िोिीिाई मुद्दाहरूको िालग पर्ायप्त समर् लदटछ । 

• मुद्दा मामिा कागजातहरूमा नागररक पहुाँच थप्न CREA ऐनमा संशोधन गररनु पछय । 

• बर्ीवर्ाम िुिेज गोपनीर्तािे साियजलनक शकंा बढाउाँदछ, हामी लकन र्ो साियजलनक गदनै ाँ ? 

• नगरपालिकाहरू व्र्िलस्थत गरी रहकेा रा्र्का कानूनिाई प्रहरीको जिािदेही र्ोजना चालहटछ । 

o  र्ी लसिाररसहरू केही िषय अलघ पररषदि ेरा्र्िाई प्रदान गरेको लथर्ो । 

• अस्थार्ी उपार्हरु खो्न रोवनुहोसट - थप समीक्षा लबना केलह गनय सलकदै ाँन, र्सिे पुलिसको व्र्िहारमा लनर्टत्रण र सटतुिन राख्छ । 

• पुलिसिाई अनुदान नलदन े= हाम्रो साियजलनक सुरक्षा प्राथलमकताहरू पुनःिमानुसर गदै पुलिसको जिािदेहीता कार्म राख्ने िममा संिलन सबैको 

आिश्र्कताहरू पूलतय गन ेतर पुलिस क्षमताहरू प्रलतको हाम्रो  माटर्तािाई अलधक बढािा नलदन े

• पुलिस सामालजक कार्य पाठटर्िम, समुदार्को समथयनका िालग आिश्र्क लिशेषज्ञता लिकास गदयछ जब केही पररलस्थलतमा बोिाइटछ । 

o  हािै, प्रहरीिाई संकि हस्तक्षेप प्रलशक्षण लदईएको छ । 

o र्ी नमुनाहरू टर्रू्ोकय , ररचमटर् र स्र्ािमेटिोमा प्रर्ोग िएका छनट । 

•  जिािदेहीताको साियजलनक साक्षी नमुना (कुनै पलन महत्िपूणय घिनाको िालग) 

o घिनाको पररणामिाई प्रशा;लनक तटत्र बालहर पूणय रूपमा सादयछ । 

•  पररषद समुदार्साँगको सम्बटधमा काम गनय चाहटछ (र्ो उनीहरूको जनादेशको एक िाग हो) । 

o लपिटसबगय साियजलनक लिद्यािर्हरूको साथ सम्बटध रहकेा कारण, लपिटसबगय लशक्षकहरूको महासंघ ठूिो सहर्ोगी रहकेो छ । 

 

नगरपालिका अनुसटधान प्रस्तुतीकरणको कार्ायिर्, श्रीमती एररन ब्रुनीद्वारा प्रस्तुत 

• कार्ायिर्िे सब ैशहरका कमयचारीहरू (पुलिस िगार्त) लिरूद्ध दवु्र्यिहार गुनासोहरू सम्हाल्छ, साियजलनक सुरक्षा पषृ्ठिलूम जााँच गदयछ । 

• काम पूरा गनयमा केलटित छनट र CPRB जलत नीलत लसिाररसहरू गदैन । 

• OMI एक शहर सरकारी संगठन र नागररक समीक्षा संगठनको एक संकर हो 

o  नागररकहरू र पुलिस साँगै काम गदै; पुलिसबाि लिशेष लनजी कागजातहरू प्राप्त गनय सवदछनट 



• अनुसटधानको बखत लिलिटन लकलसमका आरोपहरूको सम्झ ता गदयछ; ररपोियहरूिाई आदेशको श्रृंखिा पठाइटछ जुन पुलिस प्रमुखि ेपढेपलछ पररणामसाँग 

सहमलत िा असहमलत जनाउाँछनट 

o  प्रमुखिे अनुशासनात्मक कार्य के हो लनणयर् गदयछ, OMI ि ेकुनै अनुशासन लसिाररसहरू गदैन, उनीहरु केिि तथ्र् खोजीकताय हुनट । 

•  र्दी पुलिसको एटकाउटिर राम्रोसाँग सामालजक सेिाहरु द्वारा प्रस्तुत गररएको छ िन ेउनीहरुिे सामाटर्तर्ा OMI िाई गुनासो गदयछनट, जोसाँग त्र्स्तो 

गुनासोिाई पुनःलनदलेशत गनय लिरि ैस्रोतहरू छनट । 

o  CRPB रेिरि गदैन; र्सि ेव्र्िहार स्िास्थ्र् सिेाहरुको साथ जोर्टछ, आलद । 

• उजुरी दार्र गनयको िालग त्र्हााँ पलहि ेिटदा धेरै बािोहरू छनट; OMI अलधक सलिर् हुन को िालग र समुदार् सिेाहरु मा उनीहरूको सेिाहरु िाई बढािा लदन 

को िागी कोलशश गदयछ । 

o हामी कसरी OMI बढी पहुाँचर्ोलर् बनाउन सवदछ ाँ ? 

 

प्रश्ननोत्तर / छििि 

• OMI दरुाचारको दर प्रलतलबलम्बत गदैन, धेरै व्र्लक्तहरूिे गुनासो प्रणािीमा अलिश्वास गछयनट, र त्र्सैिे ररपोिय गदैननट । 

• रे्लिर्- सब ैगुनासो उजुरीहरुको लकन र्लत कम कार्म दर रहकेो छ? 

o एररन - OMI साँग ती आरोपहरू कार्म  गनय तथ्र्हरू हुनुपदयछ, धेरै समर् हुटछनट जहााँ OMI िाई के िर्ो िटने थाहा हुाँदैन । 

o बेथ-  ५९६ आरोपहरूको थप अनुसटधान गररएको लथएन, कलहिेकााँही मालनसहरूिे दरुाचार, दरुाचार होइन िटने सोचाई राख्छनट, त्र्स्तै 

समुदार्मा प्रहरीको िलूमका बुझ्दैननट । 

▪ उदाहरण: ट्रालिक रोवन ेपीलर्त दािीहरू उनीहरूिे प्रोिाइि गरेको लथए; तथ्र्िे देखाउाँदछ लक सिारीसाँग एक जार्ज प्रालिलधक 

समस्र्ा लथर्ो र जब सिारी रोलकर्ो अिलध समाप्त िएको दताय िेिा पाररर्ो ।  

▪ CRPB,  तथ्र्हरूको उपर्ोग गरी लसिाररसहरू बनाउन / तथ्र्हरूको लिशे्लषण गनय मध्र्मा रहनु पछय, अटर्था मालनसहरूमा 

उनीहरूिाई ररपोिय गदाय पक्षपातको र्र हुनेछ । 

o के त्र्हााँ कुनै प्रणािी छ जसिे कसिाई छेउ िगाइर्ो र छोलर्र्ो/ रोलकर्ो बारे जानकारी राख्छ ? 

o ररचर्य- त्र्हााँ कार काल्पलनकतामा आधाररत प्रोिाइि बनाउन ेघिनाहरू इत्र्ालद छनट । र्स जनसंख्र्ाको केही अंश सहज िा आिूिाई छेउ 

िगाउन िाउन ेप्रहरी दरुाचार ररपोिय गनय िार्क छ िटने महसुस गदैननट । 

• रे्लिर्- त्र्हााँ लकन लमल्दाजलु्दा एजेटसीहरू छनट ? 

• रे्लिर्- र्लद हामीिे तपाई ाँिाई अनुशासन थोपाउन ेक्षमतािाई जोर् लदर् ाँ िन ेके तपाई ाँ एजेटसीको रूपमा राम्रो हुन सवनुहुनेछ ? 

o पररषद एक स्ितटत्र एजेटसी हो, हामी कसरी प्रिािकाररता मापन गछौं ? 

▪ केिि मेर्रसाँग FOP साँग सम्झ ता गन ेअलधकार छ । 

▪ प्रिािकाररता पररिालषत गनय सवने एक तररका िनेको पररषदको बैठकहरूमा उपलस्थत हुने व्र्लक्तको संख्र्ा हो (ZOOM मा गए 

देलख ४०० जना मालनस) । 

o र्हााँ धेरै चोलि अलधकारीहरू अनुशालसत बनाईटछनट तर नागररक गुनासोका कारण होइन । 

 

• रे्लिर्- के तपाई ाँ  प्रहरी अनुशासनको बारेमा बढी पारदलशयताका िालग जनतामा बढी जानकारी जान ेलिषर्को पक्ष लिनुहुटछ? 

o बब्बी-  समुदार्बाि अलधक लिश्वास लनमायण गनय हामी जिािदेहीताको बारेमा कसरी  बढी पारदशी  हुन सवछ ाँ? 

▪ एररन- उजूरी गन ेव्र्लक्तिाई आफ्न ैमुद्दाको नलतजाको बारेमा सूलचत गररटछ । 

▪  बेथ- पररषद समुदार्को िालग र्हााँ होईन, बरु र्हााँ दबैु पक्षमा उद्देश्र् लनष्पक्ष मूल्र्ांकन लदन हो; पररषदिे समुदार्का िालग राम्रो 

काम गन ेअलधकारीहरू लचटनको िालग धेरै आिोचनाहरू प्राप्त गदयछ । 

•  पररषदमा दबैु पक्षको दरुाचार गुनासोको िालग अखण्र्ता / लिश्वसनीर्ता रहनुपदयछ । 

• अलधकाररहरू र गुनासोकतायिाई उनीहरू सिंलन िएका गुनासोको नलतजाको बारेमा सलूचत गररटछ । 

• पररषदमा गुनासोहरू अनािरणको  जोलखमबाि बच्नको िालग िुकाईटछ, तर साियजलनक सुनुिाईहरू रेकर्य  र प्रकालशत 

गररटछ । 

• पेट्रीलसर्ा- र्ी गुनासोहरू समीक्षा गनेहरू कलत लिलिध छनट? उनीहरूको पषृ्ठिलूम के हो / उनीहरू कहााँबाि आउाँदछनट? हामी कसरी र्ो समीक्षािाई  कुन बढी 

प्रर्ोगकताय-मैत्री छ िनेर कसरी अनुकूिन गछछ ाँ ? 

o बेथ- ३ व्र्लक्त छनट जसिे अनुसटधान गदयछनट (एक कािी मलहिा, एक गोरी मलहिा, एक सेता पुरुष), काउलटसि (गोरा पुरुष), दईु कानून प्रितयन 

प्रलतलनलध (एक गोरो, एक कािो), LGBTQIA +समुदार्बाि प्रलतलनलध, आलद । 

• शेरोन - जातीर् प्रोिाइि एक समस्र्ा हो; हामीसाँग हािमा रहकेा प्रणािीहरू र्ी मुद्दाहरू ठीकसाँग सम्बोधन गनय सिेअप गररएको छैन (जस्तै लक OMI र  

CPRB को ), के त्र्हााँ CPRB द्वारा अलधकारी कल्र्ाण सम्बटधमा लसिाररसहरू लदइएको छ ? 

o हो, र्ी मध्र्े धेरै कार्य बिको साथ साझा गररएको ररपोियको अंश हुनट, र्समा हामी पलछ थप छििि गनेछ ाँ । 



• लिम- तपाई ाँ कसरी र्स तथ्र्को िररपरर हुनुहुटछ लक धेरै पल्ि दरुाचारको आरोप िगाइएको ती व्र्लक्तिाई काममा लिताय रालखटछ? के CPRB ि ेउनीहरूिाई 

िषछ ाँ कसरी माकेलिंग गररएको छ िनेर हनेय सवछ? त्र्हााँ समुदार्को गित धारणा छ लक उनीहरू जनताका िालग हुनट उद्देश्र् पररप्रेक्ष्र्का िालग होईननट । 

o  बेथ- र्ो मध्र्स्थता प्रणािीिे गरररहकेो छ । ती मध्र्े हनुेयहोसट (उनीहरूका ग्राहकहरू को हुनट, उनीहरूको प्रलिर्ा के हो, आलद), उनीहरुको 

मध्र्स्थता सुनुिाईको रेकर्य, को सलुनए, आलद पाउन ेप्रर्ास गनुयहोसट । 

o र्स क्षणमा, के  त्र्हााँ पुलिस अलिसरका िालग अनुशासन छ जसिे उनीहरूको बर्ी वर्ामेरा बटद गदयछनट? 

▪  रे्लिर्- नीलतिे िटछ लक अलधकारी जसिे र्ो गछयनट अनुशासनको अधीनमा पछयनट, प्रश्न र्ो छ लक र्ो िास्तिमा कलत्तको दृढ रूपमा 

िागू गररएको छ? 

o  र्लद अलधकारीहरुिाई िुलिएको बत्ती, आलदको कारणिे मालनसहरूिाई नरोवन िलनर्ो िन,े तर त्र्सको सिा उनीहरूको इजाजतपत्र नम्बर लिप े

र उनीहरूिाई मेि िा त्र्स स्ििािको केलह लचजद्वारा चेतािनी पठाए ? 

▪ बेथ- तपाई ाँसाँग इजाजतपत्र चािक नहुन सवछ, कार चोरी हुन सवछ, आलद; र्समा सूक्ष्म अटतर छनट । 

•  र्ो एक उत्तम लिचार हो, तपाई ाँि े काम गनुय हुने प्रहरीहरू समक्ष र्ो कुरा ल्र्ाउनु पछय । 

▪  एररन- हाम्रा कार्ायिर्हरू र्स प्रकारको लसिाररस गनय अलधकारमा छैननट । 

•  पेट्रीलसर्ा- हामी कसरी तपाई ाँका दबैु एजेटसीहरूि े के काम गछयनट िटने अनुकूिन गनय सवदछ ाँ? के समुदार्साँग कर्ाईका साथ व्र्िहार गन ेसलमलत िागू 

गनुयपछय ? 

o एम्मा- हामी छानलबनको साथ सहर्ोग गनय अटर् कमयचारी सदस्र् प्रर्ोग गनय, चीजहरूिाई थप समर्बद्ध गनय ; कार्य बिबाि लसिाररस गरी 

पररषदिाई पूणय रूपमा समथयन गनय , समुदार्मा पुलने स्थर थप्न कोष िलृद्ध गनय सवदछ ाँ ।  

o बेथ- पररषदि ेचाहटछ लक तपाई ाँ जनमत संग्रहिाई समथयन गनुयहोसट जसमा आिश्र्क सब ैपुलिस उजुरीहरू पररषदमा जाटछनट , प्रिाि र सूचनाको 

एक नर्ााँ अिसर लसजयना गदयछ, PBP को पूणय सहिालगता आिश्र्क छ (र्लद अलधकरीिे िाग लिन असिि िएको खण्र्मा, र्ो लर्स्चाजयको 

िालग आधार हुनेछ), पररषद सदस्र्हरू ठोसट कारण िएमा मात्र हिाउन पाईटछ । 

▪ बेथिे र्स जनमत सगं्रहको िालग िाषा पठाउनेलछनट । 

▪ कार्य बिि ेपररषदको लमशन र अलद्वतीर् िलूमका अटतगयत पने कुनै पलन कुरािाई समथयन गनय सवछ । 

•  भ्र्ािेरी - र्लद म प्रहरीको बारेमा गुनासो िएको कोही हुाँ िन,े के म CPRB िा OMI मध्र् कसिाई गुनासो गरूाँ ? र्समा के िरक छ? 

o  एररन- हामी गुनासोहरू एक अकायमा पठाउाँदछ ाँ, अवसर मालनसहरू दईु एजेटसीहरूबीच अिमल्िमा पछयनट र दबैुसाँग लमल्न सवदैननट( लिलिटन 

नतीजाहरूको िालग नेततृ्ि गछयनट) । 

o बेथ- जब उनीहरू हामी मध्र्े एक को मा आउाँछनट, हामी सब ैसाँग साझा गछछ ाँ; र्ो प्रलिर्ा समर्साँगै िलचिो हुाँदै जानेछ । 

o आम जनताि ेकसरी पररितयन अलधलनर्म लस्ट्रमिाइन गछयनट िटने तिय  तपाई ाँको के लसिाररसहरु हुन सवछनट ? 

▪ बेथ- त्र्हााँ सधै ाँ नवकि रहनेछ लकनलक OMI िे अनुसटधान गनय आिश्र्क छ (र्समा ९०  लदन आिश्र्कता, पररषदमा ६ 

मलहनाको आिश्र्कता छ) । 


