गम्भीर प्रकृतिका कसूरमा सहमति भएको समाचारका सम्बन्धमा
पतिल्लो समयमा श्ृं ृखलाबद्ध रुपमा जवरजस्िी करणीसम्बन्धी घटनाहरु घटे का र यस्िा कसूरमा
स्थानीय िहका जनप्रतितनतधहरू समेि रोहवरमा बसी पीडक र पीतडिका बीचमा तमलापत्र गराइएको
वा सहमतिको कागज गराइएको भन्ने समाचारहरू प्रकाशन एवृं प्रशारण भएको सम्बन्धमा
महान्यायातधवक्ताको कायायलयको गम्भीर यायानाकषणयण भएको ि प प्रचतलि कानूनले जवरजस्िी करणी
सम्बन्धी कसूरलाई सरकार वादी हुने मुद्दाको रुपमा पररभाषषणि गरे को ि प यस्िा कसूरका सम्बन्धमा
जानकारी हुने जो कोहीले पतन नजजकको प्रहरी कायायलयमा सूचना ददनु पने र त्यस्िा कसूरका
अतभयुक्तलाई प्ा

गनय, पीतडिको

द्धार, पचार, सहयोग र सृं रक्षण गनुय पने कानूनी दाषयत्वसमेि हो

प सो दाषयत्व पूरा नगरी तमलापत्र हुन नसक्ने कसूरमा गैरकानूनी रुपमा तमलापत्र र सहमति गरा ने
कायय आफैमा कसूरजन्य कायय हो भन्ने सबैमा स्मरण गरा न चाहन्िु प जवरजस्िी करणी जस्िा
मानव मयायदामा गम्भीर चोट पुग्ने कसूर कुुुनै पतन कारण वा बाहनामा न्याषयक प्रष्याभन्दा बाषहरबाट
समाधान गनय सषकदै न प यस्िा कसूरहरू सभ्य समाजका लातग कलृं कका षवषणय हुन ् प कुनै पतन
कारणले अपराध अनुसन्धानको दायराभन्दा बाषहर गई यस्िा घटनाहरु समाधान हुन सक्दै नन् प जानेर
वा नजानेर गररे ने यस्िा कृयाकलाप गैरकानूनी हुने भएकोले कानूनले सृं रक्षण गनय र मान्यिा ददन
सक्दै न प यो सन्दभयमा कानूनको अज्ञानिा क्षम्य हुुँदैन भन्ने तसद्धान्िलाई सबैले मनन् गनयका लातग
समेि षवशेषण आग्रह गदयिु प यो कानूनी जजम्मेवारीलाई मनन् गदै जनिाको प्रतितनतधत्व गने व्यजक्तहरुले
कानूनी दाषयत्वलाई पालना गदै कसूरको अनुसन्धान, अतभयोजन र न्याय सम्पादन प्रष्यामा स्ीय
सहयोग गनुय हुनेि भन्ने अपेक्षा राखेका िु प कसूरको अनुसन्धानको प्रष्यामा यस्िा षवषणयमा सम्बद्ध
पीतडि, नागररक समाज, जनप्रतितनतधहरु एवम् सरोकारवाला तनकायबाट समुजचि सहयोग हुनेि भन्ने
षवश्वास तलएको िु प यो ्ममा सबै सरकारी वकील कायायलयहरुलाई सम्बजन्धि प्रहरी कायायलयसुँग
समन्वय गरी यस्िा प्रकारका कसूरको षवरुद्धमा सचेिना कायय्म सञ्चालन गनयका लातग तनदे शन
ु ी अपराध सृं षहिा, २०७४ र मुलक
ु ी फौजदारी काययषवतध सृं षहिा, २०७४ लगायिका
गररएको ि प मुलक
कानूनले तनधायरण गरे को कसूरको अनुसन्धान, अतभयोजन र न्याय सम्पादन प्रष्यामा नागररक, नागररक
समाज र जनप्रतितनतधहरुले तनवायह गनुय पने भूतमकाको बारे मा महान्यायातधवक्ताको कायायलयबाट समेि
सचेिनामूलक कायय्मलाई अतभयानको रुपमा सञ्चालन गररने व्यहोरा सबैमा जानकारी गरा ुँ दिु प
खासगरी स्थानीय िहले आफ्ना जनप्रतितनतधहरुलाई अपराध अनुसन्धान एवम् न्याषयक प्रष्याको बारे मा
अतभमुखीकरण गने व्यवस्था प्राथतमकिापूवक
य गनयका लातग समेि हाददयक आह्वान गदयिु प कानूनी
व्यवस्थाको सम्बन्धमा अतभमुखीकरण गने काययमा महान्यायातधवक्ता एवम् सरकारी वकीलहरुबाट
सहयोगको अपेक्षा गररएमा सहषणय सहजीकरण गररने व्यहोरा समेि सबैमा हाददय क अनुरोध गदयिु प
२०७७ असोज २७ गिे प
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