महान्यायाधिवक्ताको कायाालयको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीधतक योजना
(आ.व.२०७८/०७९-२०८२/०८३) स्वीकृत
महान्यायाधिवक्ताको

कायाालयको

योजनाबद्ध

ववकासको

कायालाई

धनरन्तरता

दिन

धमधत

२०७८।०३।०३ गते बसेको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीधतक योजना तजजम
ा ा धनिे शक सधमधत तथा
धमधत २०७८।०३।०४ गते बसेको महान्यायाधिवक्ताको कायाालयको व्यवस्थापन सधमधतको
बैठकले

महान्यायाधिवक्ताको

कायाालयको

(आ.व.२०७८/०७९-२०८२/०८३)

ते स्रो

पञ्चवर्षीय

रणनीधतक

योजना

पाररत गरे को छ।आगामी आधथाक वर्षा अथाात २०७८

श्रावण १ बाट २०८३ असारसम्मका लाधग लागू हजने यो योजनाको प्रभावकारी रुपमा
कायाान्वयन गररनेछ।
तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीधतक योजनाको पररदृष्य कानूनी शासनको सजधनश्चितता रहेको छ।यसै गरी
पररलक्ष्य वैज्ञाधनक प्रमाणमा आिाररत अधभयोजन तथा प्रभावकारी प्रधतरक्षा गने व्यावसावयक
संस्थाको रूपमा स्थावपत हजन ज रहेको छ।यस योजनाले पााँचवटा लक्ष्यहरु धनिाारण गरे को छ भने
सो लक्ष्य हाधसल गना ववधभन्न रणनीधत र वियाकलापहरु राश्चिएको छ।
लक्ष्य १ - अधभयोजनलाई वस्तजगत र वैज्ञाधनक प्रमाणमा आिाररत बनाउने
रणनीधतहरुुः
प्रमाण सं कलन र परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने,
वस्तजगत प्रमाणका आिारमा अधभयोजन गने,
अनजसन्िान तथा अधभयोजन परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने,
अपराि पीधित र साक्षीको सं रक्षण गने,
ज ाइका आिारभूत मान्यताको प्रभावकारी कायाान्वयन गने,
स्वच्छ सजनव
जनशश्चक्तको क्षमता ववकास गने।
लक्ष्य २ - मजद्दा तथा ररटको प्रभावकारी प्रधतरक्षा गने
रणनीधतहरुुः
ज ाइ र ररटको प्रधतरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने,
मजद्दाको सजनव
साक्षी, प्रमाणको प्रस्तजधत र परीक्षण प्रभावकारी रूपमा गने,
मापिण्िका आिारमा पजनरावेिन तथा धनवेिन गने,

सरोकारवालासाँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने,
धमधसल व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने।
लक्ष्य ३ - संवैिाधनक तथा कानूनी श्चजम्मेवारी प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गने
रणनीधतहरुुः
कानूनी राय प्रिान गना संस्थागत क्षमता ववकास गने,
सवोच्च अिालतबाट भएका व्याख्या र प्रधतपादित धसद्धान्तको कायाान्वयन गना सहजीकरण गने,
वहरासत, धनगरानी कक्ष, कारागार तथा बाल सजिार गृहको अनजगमन गरी सजिारका लाधग
सहजीकरण गने,
िण्ि प्रणालीको सजिार र सोसाँग सम्बश्चन्ित बोिा, सधमधतलाई वियाशील गराउने,
फौजिारी कानूनको बारे मा सचेतना अधभवृवद्ध गने।
लक्ष्य ४ - सरकारी वकील सेवालाई व्यावसावयक बनाउने
रणनीधतहरुुः
सरकारी वकीलको व्यावसावयक स्वतन्रता र उन्मजश्चक्तको सं रक्षण र सम्बद्धान गने,
सरकारी वकीलको काम कारवाहीलाई उत्तरिायी बनाउने,
मानव सं शािनको व्यवस्थापन र ववकास गने,
अधभयोजन प्रश्चशक्षण केन्रको सं स्थागत ववकास गने,
धनरन्तर धसकाइ ववधि अवलम्बन गने ।
लक्ष्य ५ - सं स्थागत सजदृढीकरण गने
रणनीधतहरुुः
सं गठनात्मक सं रचना पजनरावलोकन गने,
भौधतक पूवाािार ववकास गने,
कायासम्पािनलाई सूचना तथा सञ्चार प्रववधिमा आबद्ध गने,
सेवा प्रवाहलाई गजणस्तरीय बनाउने, पजस्तकालय आिजधनकीकरण गने,
अपरािशास्त्रीय अनजसन्िान केन्रलाई सजदृढ गने,

सरकारी वकील कायाालयको सजरक्षा व्यवस्था गने ,
योजना कायाान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने।
रणनीधत योजना कायाान्वयनका लाधग २१५ वियाकलापहरु समावेश गररएका छन्।यसको
कायाान्वयनका लाधग पााँच बर्षाका लाधग रु. ३ अबा ६९ करोि ३१ लाि ५० हजार बजेटको
प्रक्षेपण गररएको छ।
फौजिारी न्याय प्रशासन सम्बन्िी कायालाई प्रभावकारी र नधतजामजिी बनाउन आ. व.
२०६८।०६९
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३८.७१

प्रधतशत

वियाकलाप कायाान्वयन भएको धथयो।प्रथम पञ्चवर्षीय रणनीधतक योजनाको अनजभव र धसकाइलाई
ग्रहण गिै “सं स्थागत सजदृढीकरण र व्यावसावयक ववकासमा केश्चन्रत” भई िोस्रो पञ्चवर्षीय
रणनीधतक योजना (आ. व. २०७३।०७४-२०७७।०७८) तजजम
ा ा गररएको धथयो।िोस्रो
पञ्चवर्षीय रणनीधतक योजनाको समीक्षा र कायाान्वयनको अवस्था मूल्याङ्कनमा ६७ प्रधतशत प्राप्त
गरे को धथयो ।
तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीधतक योजनाको तजजम
ा ाका िममा धलश्चित राय सजझाव सं कलन, सूचना
सं कलन, नीधत व्यवस्थापन समूहसाँग छलफल, परामशा कायािम, योजना ववज्ञहरूसाँगको बैठक तथा
छलफल र राविय कायाशालाबाट सजझाव सं कलन गररएको धथयो।यसैगरी वावर्षाक प्रधतवेिनहरूको
अध्ययन, सरोकारवाला धनकायका रणनीधतक योजनाको सवेक्षण, सम्मेलन र कायाशालाबाट पाररत
प्रस्तावको सवेक्षण, अधभयोजन नीधत र मागािशानको अध्ययन, ववधभन्न अध्ययन प्रधतवेिनहरूको
सवेक्षण, राविय योजना र नेपाल सरकारका वावर्षाक नीधत तथा कायािमहरूको सवेक्षण, सवोच्च
अिालतबाट जारी भएका आिे शको सवेक्षण जस्ता ववधि र प्रकृया अवलम्बन गररएको धथयो।
यस योजनाको मस्यौिा तयार गना माननीय महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा १२ सिस्यीय
धनिे शक सधमधत रहेको धथयो।सो सधमधतमा प्रिानमन्री तथा मश्चन्रपररर्षिको कायाालयका सश्चचव,
सवोच्च अिालतका रश्चजष्टार, नायव महान्यायाधिवक्ताहरु, अथा मन्रालयका सहसश्चचव, रावष्टय
योजना आयोगका सहसश्चचव, नेपाल प्रहरीका वररष्ठ अधिकृत सिस्य रहनज भएको धथयो।यसैगरी
नायव

महान्यायाधिवक्ताको

सं योजकत्वमा

९

सिस्यीय

योजना

तजजम
ा ा

उपन्यायाधिवक्ताको सं योजकत्वमा ९ सिस्यीय काया समूह गठन गररएको धथयो।
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