माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री खम्मबहादुर खातीज्यूले महान्यायाधिवक्ताको कायाालयको तेस्रो
पञ्चवर्षीय रणनीधतक योजनाको सम्बन्िमा २०७८।४।१२ गते अनलाइन मार्ात आयोजजत
कायाक्रममा सरकारी वकीलहरुलाई गनुभ
ा एको सम्बोिनः
श्री नायव महान्यायाधिवक्ताहरू,
सहन्यायाधिवक्ताहरू,
सम्पूणा सरकारी वकीलहरू ।
•

नयााँ आधथाक वर्षाको प्रारम्भसाँगै मैले २०७८ श्रावण १ गते देजख महान्यायाधिवक्ताको
जजम्मेवारीमा तपाइंहरूको नेतत्ृ व गरे र कायासम्पादन गदै आइरहे को छु । म साँग साँगै
सबै सरकारी वकीलहरू नयााँ आधथाक वर्षाको सुरूवातसाँगै नयााँ उत्साहका साथ कायाक्षेत्रमा
आ आफ्नो जजम्मेवारीका साथ क्रक्रयाशील रहे का छौ ।

•

क्रवगतमा गररएका कायाक्रमहरूको सधमक्षा एवं हाधसल उपलब्िीहरूको मूलयांकन गदै
महान्यायाधिवक्ताको कायाालयको ते स्रो पञ्चवर्षीय रणनीधतक योजनाको कायाान्वयनको चालू
पक्रहलो वर्षामा रणनीधतक योजना कायाान्वयनका लाधग महान्यायाधिवक्ताको कायाालयका
क्रवभागहरू, महाशाखाहरू, उच्च सरकारी वकील कायाालयहरू, क्रवशेर्ष सरकारी वकील
कायाालय र जजलला सरकारी वकील कायाालयहरूले वाक्रर्षक
ा
कायायोजना तजुम
ा ा गनामा
सम्बजन्ित सरकारी वकील र कमाचारीहरू क्रक्रयाशील रहे को पाएको छु ।

•

कोधभड १९ को सं क्रमणले केक्रह वर्षा यतादे जख हाम्रा कामहरू नराम्ररी प्रभाक्रवत भएका
छन् । कोधभडको सं क्रमणले पुरै क्रवश्व प्रभाक्रवत भएको अवस्थामा नेपालका सरकारी
धनकाय र सरकारी वकील कायाालयहरूको काम पधन प्रभाक्रवत हुन ु स्वभाक्रवक नै हो ।
हामीले यो जोजखम पूण ा पररजस्थधतमा पधन हाम्रा कामहरूलाइा स्वास््य सुरक्षा मापदण्ड
अपनाउाँदै धनरन्तरता ददनुपने छ ।

1

•

म प्रत्येक सरकारी वकील र कमाचारीलाइा रणनीधतक योजना अन्तगात आ आफ्नो
कायाालय, क्रवभाग र महाशाखाको वाक्रर्षक
ा काया योजना धनमााण र कायाान्वयनमा स्वाधमत्व
धलनका लाधग अनुरोि गदा छु ।

•

महान्यायाधिवक्ताको कायाालय तथा मातहत सरकारी वकील कायाालयहरूको भौधतक
क्रवकास तथा ती कायाालयहरूमा कायारत सरकारी वकील र कमाचारीहरूको व्यवसाक्रयक
सीप

र

दक्षता

वृक्रि

गनाका

लाधग

रणनीधतक

योजनामा

उलले ख

गररएका

क्रक्रयाकलापहरूको सर्ल कायाान्वयनले महत्वपूण ा भूधमका धनवााह गछा ।
•

कुनै पधन सं स्था र ब्यजक्तको योजनावि क्षमता अधभवृक्रि र क्रवकासका लाधग सर्ल
रणनीधतक योजनाको कायाान्वयन महत्वपूण ा हुन्छ ।

•

कुनै पधन सं स्था र ती सं स्थामा कायारत व्यजक्तहरूको क्रवशेर्ष क्षमता र पक्रहचान कायम
गनाका लाधग सर्ल रणनीधतक योजनाको प्रभावकारी कायाान्वयन हुनपु छा ।

•

प्रत्येक सरकारी वकील र कमाचारीले रणनीधतक योजनाको ममाको बारे मा गहन रूपमा
अध्ययन गना, बुझ्न र महान्यायाधिवक्ताको कायाालयको रणनीधतक योजनामा समावेश
भएका क्रक्रयाकलापहरूको बारे मा अध्ययन गना, धसजानात्मक सोच र पररकलपनाहरू
क्रवकास गना र आ आफ्नो कायाालयले धनमााण गने वाक्रर्षक
ा कायायोजना धनमााणमा योगदान
गना र वाक्रर्षक
ा
काया योजनामा उलले ख गररएका क्रक्रयाकलापहरू कायाान्वयन गनामा
क्रक्रयाशील हुनपु छा ।

•

महान्यायाधिवक्ताको कायाालयको ते स्रो पञ्चवर्षीय रणनीधतक योजनाको मध्याविी मूलयांकन
गदाा कजम्तमा पधन ८० प्रधतशत कायाान्वयन भएको प्रगधत क्रववरण धनस्कने गरी
प्रभावकारी रूपमा काया सम्पन्न गना म सबै तहका जजम्मेवार सरकारी वकीलहरूलाइा
धनदे जशत गदाछु ।

•

कुनै पधन कायाालयको पक्रहचान ती कायाालयहरूमा कायारत कमाचारीको धनयम पालना र
अनुशासनबाट कायम हुन्छ । म प्रत्येक सरकारी वकील र कमाचारीलाइा सरकारी
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वकील तथा सरकारी वकील कायाालयमा कायारत कमाचारीहरूको आचारसं क्रहता, २०७५
को पूण ा रूपमा पालना गना धनदे जशत गदाछु । आचारसं क्रहताको पालना नगने सरकारी
वकील र कमाचारीलाइा धनयमानुसार सम्बजन्ित सुपररवेक्षक र प्रमुखबाट आवश्यक
कारबाही गररने छ ।
•

सरकारी वकीलले नेपालको सं क्रविान र कानूनले ददएको जजम्मेवारी अनुसार काया
सम्पादन गनुप
ा छा । अधभयोजन, वहस पैरवी र प्रधतरक्षा जस्ता व्यवसाक्रयक सीप सम्बन्िी
काया गदाा व्यवसाक्रयक जजम्मेवारी अनुसार काया सम्पन्न गनुप
ा छा । नेपालको सं क्रविान,
प्रचधलत कानून र महान्यायाधिवक्ताले प्रत्यायोजजत अधिकार अनुसार जजम्मेवारी वहन गदाा
सरकारी वकील कुनै पधन क्रकधसमको दबाव र प्रभावबाट मुक्त हुनपु छा । तपाइंहरूले
कानून बमोजजम जजम्मेवारी वहन गदाा गने कायाको लाधग तपाइंहरूको नेतत्ृ वकतााको
रूपमा सम्पूण ा कामको स्वाधमत्व मैले धलनेछु ।

•

तपाइंहरूले सरकारी वकीलको रूपमा जजम्मेवारी वहन गदाा कुनै पधन धनकायबाट कुनै
क्रकधसमको अवरोि वा सुरक्षामा कुनै च ुनौधत दे जखएमा तत्काल माधथललो सरकारी वकील
कायाालय, नायव महान्यायाधिवक्ताज्यू हरू र मेरो सजचवालयमा समेत अक्रवलम्ब धछटो
सािनद्वारा खबर गना अनुरोि गदा छु ।

•

सरकारी वकीलको ब्यवसाक्रयक क्षमता र दक्षता वृक्रि, सरकारी वकील कायाालयहरूको
भौधतक क्रवकासका लाधग म राज्यका धनकायहरूसाँग समन्वय गरररहे को छु । यस कायामा
केन्रीय स्तरका धनकायहरूमा उजचत पहल गना महान्यायाधिवक्ताको कायाालयमा कायारत
नायव महान्यायाधिवक्ताज्यूहरू, सहन्यायाधिवक्ताज्यूहरू र क्रवशेर्ष दख्खल राख्ने सरकारी
वकील र कमाचारीलाइा पधन जजम्मेवारी सक्रहत पररचालन गररने छ ।

•

उच्च सरकारी वकील कायाालय तहमा कायारत सहन्यायाधिवक्ताज्यू हरू र जजलला
न्यायाधिवक्ताज्यू हरू एवं प्रत्येक सरकारी वकीलले पधन आ आफ्नो तहमा सरकारी
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वकीलको ब्यवसाक्रयक क्षमता र दक्षता वृक्रि, सरकारी वकील कायाालयहरूको भौधतक
क्रवकासका लाधग सामूक्रहक रूपमा सबैले आवश्यक पहल गनुप
ा छा ।
•

महान्यायाधिवक्ताको कायाालय र मातहत कायाालयमा कायारत प्रत्येक सरकारी वकील र
कमाचारीलाइा कायाादेश सक्रहत जजम्मेवारी तोक्रकने छ । महान्यायाधिवक्ताको कायाालयको
ते स्रो पञ्चवक्रर्षय
ा रणनीधतक योजना र महान्यायाधिवक्ताको कायाालयको कायासञ्चालन तथा
कायाक्रववरण धनदे जशका २०७३ ले पधन प्रत्येक सरकारी वकील र कमाचारीलाइा कायाादेश
सक्रहत जजम्मेवारी तोक्ने उलले ख गरे को छ । कायाादेश सक्रहतको जजम्मेवारी उजचत रूपले
सम्पन्न गरी काया सम्पन्न प्रधतवेदन तोक्रकएको ढााँचा र अविी पश्चात सम्बजन्ित
सुपररवेक्षक समक्ष पेश गनुप
ा नेछ ।

•

सरकारी वकीलको कामको मूलयांकन सरकारी वकीलको व्यवसाक्रयक क्षमता, दक्षता,
आचरण र अनुशासन पालन, प्रभावकारी वहस पैरवी, अधभयोजन, धनणाय क्षमता, मुद्दाको
क्रवधभन्न मस्यौदाहरूको तयारी, कायाालय ब्यवस्थापन, रणनीधतक योजनाको कायाान्वयन, र
सूचना प्रक्रवधिको अधिकतम प्रयोगबाट झजलकन्छ ।

•

म प्रत्येक सरकारी वकीललाइा कुनै पधन कायालाइा धसजानात्मक पद्दतीको अवलम्बन गरी
अरूका लाधग पधन अनुकरजणय हुने गरी कायासम्पन्न गनाका लाधग धनदे जशत गदा छु ।
यहााँहरूबाट भएका नयााँ र धसजानात्मक कायाहरूको जानकारी मेरो सजचवालयमा गराउन
समेत अनुरोि गदाछु । यहााँहरूलाइा उजचत अवसर र जजम्मेवारी प्रदान गदाा यहााँहरूको
क्षमता, सं स्थाप्रधतको अपनत्व, इमान्दाररता, नयााँ र धसजानात्मक काया गने पद्दतीलाइा पधन
हेररने छ । यसका लाधग म प्रत्येक सरकारी वकीलको व्यजक्तगत क्रववरण १५ ददन धभत्र
तयार गरी महान्यायाधिवक्ताको कायाालयको कायाालय तथा जनशजक्त

व्यवस्थापन

क्रवभागले तयार गरी व्यवस्थापन सधमधतको वैठकमा पेश गना धनदे जशत गदा छु । यसले
सरकारी वकील जनशजक्तको हालको अवस्था र जनशजक्त क्रवकासका लाधग गनुप
ा ने
कायाहरूका बारे मा योजना र कायाक्रम धनमााण गनामा सघाउ पुयााउाँछ ।
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•

कुनै पधन सं स्था र ती सं स्थामा कायारत कमाचारीहरूको उन्नधत र प्रगधत आपसी समन्वय,
सहकाया, सकारात्मक सोच, धसजानशील रूपमा काम गने चाहना र सामूक्रहक भावनाले
गररने कामले मात्र प्रभावकारी रूपमा कायासम्पादन सम्पन्न भइा नधतजाबाट दे जखन्छ ।
प्रत्येक सरकारी वकील र कमाचारीलाइा धसजानशील र नधतजामुजख काम गनाका लाधग
प्रेररत गदाछु । प्रत्येक तहमा नेतत्ृ व गनुह
ा न
ु े सरकारी वकीलहरूले असल अभ्यास, नयााँ र
धसजानशील सोचका साथ कायाालयमा कायारत सरकारी वकील र कमाचारीहरूलाइा काममा
उत्प्रेररत गनुप
ा छा भन्ने मेरो मान्यता रहे को छ ।

•

महान्यायाधिवक्ताको कायाालयलाई व्यावसाक्रयक, प्रभावकारी र जनक्रवश्वास प्राप्त सं स्थाको
रुपमा स्थाक्रपत भई कानूनको शासन प्रवर्द्ान गनुा नै महान्यायाधिवक्ताको कायाालयको
पररदृश्य

रहे को

कायाान्वयनमा

छ।

कायाालयको

ते स्रो

पञ्चवर्षीय

रणनीधतक

योजनाको

सर्ल

सरकारी वकीलहरू कायारत कायाालयहरूमा धसजानात्मक क्रक्रयाशीलताको

अपेक्षा गदाछु। यहााँहरूबाट महान्यायाधिवक्ताको कायाालय र मातहत कायाालयको
सं स्थागत सुिारका कायाक्रमहरूमा सकारात्मक सहयोग, साथ र समथान रहने नै छ।
सरकारी वकील र कमाचारीहरूको दक्षता र क्षमता अधभवृक्रिका लाधग धसजानात्मक
क्रक्रयाशीलतासाँगै सुझावहरू प्राप्त हुने नै छन् । अन्त्यमा, यहााँहरूको सुस्वास््यको कामना
गदाछु।
िन्यवाद ।
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