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महान्यायाधिवक्ताको कायाालय तथा मातहत कायाालयको  
एकीकृत काया सञ्चालन कायाववधि, २०७८ 

 

महान्यायाधिवक्ताको कायाालय तथा मातहत कायाालयमा ववभाग, महाशाखा, केन्र, शाखा र 
फााँटको स्थापना गरी काया सञ्चालन व्यवस्स्थत गना तथा सरकारी वकील तथा अन्य 
कमाचारीहरूको काया वववरण धनस्ित गना वाञ्छनीय भएकाले, सरकारी वकील सम्बन्िी 
धनयमावली, २०७७ को धनयम ४ को उपधनयम (६) बमोस्िम महान्यायाधिवक्ताबाट देहाय 
बमोस्िमको कायाववधि िारी गररएको छ । 

 

पररच्छेद – एक 

प्रारस्म्भक 

 

१ संस्िप्त नाम र प्रारम्भः 
 

१.१  यस कायाववधिको नाम “महान्यायाधिवक्ताको कायाालय तथा मातहत कायाालयको 
एकीकृत काया संचालन कायाववधि, २०७८”  रहेको छ। 

 

१.२  यो कायाववधि तरुून्त प्रारम्भ हनुेछ । 

 

२ पररभाषाः ववषय वा प्रसाँगले अको अथा नलागेमा यस कायाववधिमा, 
 

२.१  “धनयम” भन्नाले सरकारी वकील सम्बन्िी धनयमावली, २०७७ को धनयम सम्झन ु
पछा । 

२.२  “प्रकरण” भन्नाले यस कायाववधिको प्रकरण नम्बर सम्झन ुपछा । 

२.३  “कायाालय” भन्नाले महान्ययाधिवक्ताको कायाालय र सो मातहतका उच्च सरकारी 
वकील कायाालय, ववशेष सरकारी वकील कायाालय र स्िल्ला सरकारी वकील 
कायाालय समेतलाई िनाउाँनछे।   

२.४  “ववभाग” भन्नाले सरकारी वकील सम्बन्िी धनयमावली, २०७७ को धनयम ४ को 
उपधनयम (३) बमोस्िमका प्रकरण ३.१ मा उस्ल्लस्खत ववभागलाई िनाउाँनेछ । 
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२.५  “ववषयगत मदु्दा महाशाखा” भन्नाले प्रकरण 3.३ मा उस्ल्लस्खत मदु्दा महाशाखा 
सम्झन ुपछा। 

२.६  “व्यवस्थापन सधमधत” भन्नाले सरकारी वकील सम्बन्िी धनयमावली, २०७७ को 
धनयम ४३ बमोस्िमको व्यवस्थापन सधमधत सम्झन ुपछा । 

२.७ “योिना” भन्नाले महान्यायाधिवक्ताको कायाालयको चाल ु रणनीधतक योिना सम्झन ु
पछा । 

२.८  “वावषाक काया योिना” भन्नाले चाल ु पञ्चवषीय रणनीधतक योिनाको वावषाक काया 
योिना सम्झन ुपछा ।  

पररच्छेद– दईु 

 

कायाालयमा ववभाग, महाशाखा, केन्र, सस्चवालय, शाखा तथा फााँटको स्थापना 
३ महान्यायाधिवक्ताको कायाालयमा ववभाग, महाशाखा, केन्र, शाखा तथा फाटको स्थापनाः 
 

३.१ ववभागः महान्यायाधिवक्ताको कायाालयको कामलाई सवु्यवस्स्थत रूपले सञ्चालन गनाका 
लाधग धनयम ४ को उपधनयम (३) बमोस्िम देहायका ववभाग रहने छन ः— 

 (क) मदु्दा व्यवस्थापन ववभाग 

 (ख) योिना, अनसुन्िान तथा अनगुमन ववभाग 

 (ग) कायाालय तथा िनशस्क्त व्यवस्थापन ववभाग 

 (घ) मानव अधिकार संरिण तथा कानूनी राय ववभाग 

३.१.१ ववभागको प्रमखुको रूपमा काम गना महान्यायाधिवक्ताले कायाादेश सवहत नायब 
महान्यायाधिवक्तालाई स्िम्मेवारी तोक्नेछ । 

३.१.2 कायाालय तथा िनशस्क्त व्यवस्थापन ववभागको प्रमखु वररष्ठतम  नायब महान्यायाधिवक्ता 
हनुेछ । 

३.१.3 ववभाग र ववषयगत मदु्दा महाशाखा अन्तगात रहने सरकारी वकील महान्यायाधिवक्ताले 
तोके बमोस्िम हनुेछ। 
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३.१.४ कायाालय तथा िनशस्क्त व्यवस्थापन ववभागका नायब महान्यायाधिवक्ताले ववभाग र 
ववषयगत मदु्दा महाशाखा अन्तगात रहने सरकारी वकीलको स्िम्मेवारी हेरफेर गना 
सक्नेछ। 

3.२ महान्यायाधिवक्ताको कायाालयमा ववभाग अन्तगात रहन े महाशाखा, केन्र तथा शाखाको 
गठनः ववभागबाट सम्पादन हनुे कायाका लाधग धनयम ४ को उपधनयम (५) बमोस्िम 
ववभाग अन्तगात रहने महाशाखा, केन्र र शाखा देहाय बमोस्िम हनुेछन ; 

 

3.२.1 मदु्दा व्यवस्थापन ववभाग अन्तगात रहने महाशाखा तथा शाखाः 
(क) अधभयोिन अनगुमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा 
(ख) मदु्दा तथा बहस व्यवस्थापन महाशाखा 
(ग) पनुरावेदन शाखा 
(घ) मदु्दा तथा ररट शाखा 
(ङ) अधभलेख शाखा 
(च) अधभयोिन अनगुमन शाखा 
 

3.२.२ योिना, अनसुनन्िान तथा अनगुमन ववभाग अन्तगात रहने महाशाखा तथा शाखाः 
(क) योिना, अनसुन्िान तथा अनगुमन महाशाखा (छोटकरीमा योिना महाशाखा) 
(ख) योिना कायाान्वयन तथा अनगुमन शाखा (छोटकरीमा योिना शाखा) 
(ग) अनसुन्िान तथा प्रधतवेदन शाखा 
(घ) साइवर सरुिा र सूचना, संचार, प्रववधि महाशाखा (Cyber Security and ICT 

Division) 

(ङ) साइवर सरुिा शाखा 
(च) सूचना  प्रववधि शाखा  
 

3.२.३ कायाालय तथा िनशस्क्त व्यवस्थापन ववभाग अन्तगात रहने महाशाखा, केन्र तथा 
शाखाः 

(क) मानव संसािन महाशाखा 
(ख) अन्तरााविय सम्बन्ि महाशाखा 
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(ग) अधभयोिन प्रस्शिण केन्र 

(घ) कमाचारी प्रशासन शाखा 
(ङ) आधथाक प्रशासन शाखा 
(च) पसु्तकालय तथा संग्राहलय व्यवस्थापन शाखा 
(छ) स्िन्सी शाखा 
(ि) दताा चलानी तथा सोिपछु फााँट  

3.२.४ मानव अधिकार संरिण तथा कानूनी राय ववभाग अन्तगात रहने महाशाखा, केन्र तथा 
शाखा 
(क) मानव अधिकार संरिण तथा न्यावयक धसद्धान्त अनगुमन महाशाखा 
(ख) कसूर पीधित तथा सािी संरिण शाखा 
(ग) कानूनी राय महाशाखा 
(घ) अपरािशास्त्रीय अनसुन्िान केन्र 

3.२.५ महाशाखा र केन्रको प्रमखुमा सहन्यायाधिवक्ता र शाखाको प्रमखुमा उपन्यायाधिवक्ता, 
प्रमखु लेखा धनयन्रक, सहायक न्यायाधिवक्ता र अन्य अधिकृत तथा सहायकस्तरका 
कमाचारी रहनेछन  । 

3.२.६ ववभाग अन्तगात रहने महाशाखा, केन्र तथा शाखा आवश्यकतानसुार सम्बस्न्ित 
ववभागको प्रमखुसाँग समन्वय गरी कायाालय तथा िनशस्क्त व्यवस्थापन ववभागको 
प्रमखुले हेरफेर गना सक्नेछ। 

 

3.३ महान्यायाधिवक्ताको कायाालयमा ववषयगत मदु्दा महाशाखाको गठनः कायाालयबाट प्राप्त हनु े
मदु्दामा महान्यायाधिवक्ताबाट प्रत्यायोस्ित अधिकार बमोस्िम धनणाय/धनकासा ददन र 
महान्यायाधिवक्ताको कायाालयबाट सवोच्च अदालतमा बहस पैरवी, प्रधतरिा तथा 
प्रधतधनधित्व गररने मदु्दा तथा ररटमा ववषयगत ववस्शष्टीकरण अनरुूप काया गना 
व्यवस्थापन सधमधतको परामशाममा महान्यायाधिवक्ताले तोकेको नायब 
महान्यायाधिवक्ताको नतेतृ्वमा देहाय बमोस्िम ववषयगत मदु्दा महाशाखाहरू रहनेछन ; 
(क) संवैिाधनक मदु्दा महाशाखा  
(ख) रािश् व तथा भ्रष्टाचार मदु्दा महाशाखा 



5 
 

(ग) भधूम सम्बन्िी तथा ववववि मदु्दा महाशाखा  
(घ) कमाचारी मदु्दा महाशाखा  

3.३.१ प्रकरण 3.३ बमोस्िमका मदु्दा महाशाखामा रहने सरकारी वकील तथा कमाचारी 
सम्बस्न्ित नायब महान्यायाधिवक्तासाँग समन्वय गरी कायाालय तथा िनशस्क्त 
व्यवस्थापन ववभागको प्रमखुले तोके बमोस्िम हनुछेन । 

3.३.२ प्रकरण 3.३.१ बमोस्िम मदु्दा महाशाखामा तोवकएका सरकारी वकील तथा 
कमाचारीलाई सम्बस्न्ित नायब महान्यायाधिवक्तासाँग समन्वय गरी कायाालय तथा 
िनशस्क्त व्यवस्थापन ववभागको प्रमखुले हेरफेर गना सक्नेछन ।   

3.4 महान्यायाधिवक्ताको सस्चवालयः महान्यायाधिवक्तासाँग परामशा गरी कायाालय तथा 
िनशस्क्त ववभागले तोके बमोस्िमको सरकारी वकील र सहयोगी कमाचारी रहन ेगरी 
महान्यायाधिवक्ताको सस्चवालय रहनेछ । 

3.५  योिना कायाान्वयन तथा अनगुमन सधमधतको गठनः 
3.५.1 महान्यायाधिबक्ताको कायाालयमा वररष्ठतम  नायब महान्यायाधिवकताको संयोिकत्वमा 

प्रत्येक ववभाग अन्तगातका एक/एक िना सहन्यायाधिवक्ता सदस्य, आधथाक प्रशासन 
शाखाका प्रमखु सदस्य र योिना शाखाका उपन्यायाधिवक्ता सदस्य सस्चव रहेको 
योिना कायाान्वयन तथा अनगुमन सधमधत रहनछे, 

3.५.२ प्रत्येक उच्च सरकारी वकील कायाालय, ववशेष सरकारी वकील कायाालय तथा स्िल्ला 
सरकारी वकील कायाालय समेतमा कायाालय प्रमखुको संयोिकत्वमा एक योिना 
कायाान्वयन तथा अनगुमन सधमधत रहनेछ,  

3.५.३ योिना कायाान्वयन तथा अनगुमन सधमधतको गठन, काम कताब्य र अधिकार सम्बन्िी 
व्यवस्था महान्यायाधिवक्ताले स्वीकृत गरेको योिना कायाान्वयन तथा अनगुमन 
सम्बन्िी कायाववधिमा उल्लेख भए बमोस्िम हनुछे, 

3.५.४ प्रकरण 3.५.3 बमोस्िमको कायाववधिको मस्यौदाको तिुामा र पररमािान प्रकरण 
3.५.1. बमोस्िमको सधमधतले गठन गरेको काया समूहले गनेछ, 

3.५.५ यस प्रकरण बमोस्िमको सधमधतले प्रकरण 3.५.3. बमोस्िमको कायाववधिमा उस्ल्लस्खत 
व्यवस्थाको प्रधतकूल नहनुे गरी आफ्नो कायासम्पादन आफै व्यवस्स्थत गना सक्नछे। 
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3.६ अधभयोिन सहिीकरण सधमधतको गठनः 
3.६.1 सरकारी वकीललाई अधभयोिन सम्बन्िी धनणाय गना कुनै दिवविा, अस्पष्टता वा 

समस्या आई परेमा सो सम्बन्िमा सझुाव तथा सल्लाह ददई उपयकु्त अधभयोिन 
सम्बन्िी धनणाय गना महान्यायाधिवक्ताको कायाालयमा एक अधभयोिन सहिीकरण 
सधमधत (यस प्रकरणमा यस पधछ सधमधत भधनएको) रहनछे, 

3.६.२ सधमधतमा महान्यायाधिवक्ताले तोकेको नायब महान्यायाधिवक्ता संयोिक र कायाालय 
तथा िनशस्क्त व्यवस्थापन ववभागका नायब महान्यायाधिवक्ताले तोकेका अधभयोिन 
सम्बन्िी कायामा कम्तीमा पााँच वषाको अनभुव भएका अन्य चार िना सरकारी 
वकील सदस्य तथा आवश्यक संख्यामा अन्य कमाचारी रहने छन , 

3.६.३ सधमधतको संयोिकलाई महान्यायाधिवक्ताले र अन्य सदस्य तथा कमाचारीलाई 
आवश्यकता अनसुार कायाालय तथा िनशस्क्त ववभागको प्रमखुले हेरफेर गना 
सक्नेछन , 

3.६.४ सधमधतले धलस्खत वा मौस्खक रूपमा सोिनी भएका समस्यामूलक ववषयका 
सम्बन्िमा सधमधतमा छलफल गरी धनकासका लाधग सझुाव ददई सोको अधभलेख 
राख्न ुपनेछ, 

3.६.५ सधमधतले ववषयवस्तकुो गम्भीरताका आिारमा व्यवस्थापन सधमधत समि 
समस्यामूलक ववषयवस्त ुराखी धनदेशन धलन सक्नेछ, 

3.६.६ सधमधत समि समस्यामूलक ववषयवस्तकुो प्राधप्तको तररका, त्यसको अधभलेख, 
समस्याका सम्बन्िमा छलफल गने र सझुाव ददन े समय र प्रविया सम्बन्िमा 
सधमधतले आफै व्यवस्स्थत गनेछ,  

3.६.७ सधमधतले आफु समि प्राप्त भएको समस्यामूलक ववषयमा यथाशीघ्र सझुाव ददनेछ। 

 

४ उच्च सरकारी वकील कायाालयमा शाखा तथा फााँटको स्थापनाः उच्च सरकारी वकील 
कायाालयबाट सम्पादन गररन ेकायालाई प्रभावकारी र व्यवस्स्थत बनाउन देहाय बमोस्िम 
शाखा तथा फााँट रहनेछन ;  
(क) मदु्दा तथा ररट शाखा 
(ख) बहस पैरवी व्यवस्थापन शाखा 
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(ग) प्रशासन, योिना तथा कानूनी राय शाखा 
(घ) कसूर पीधित तथा सािी संरिण र वहरासत अनगुमन शाखा 
(ङ) साइवर सरुिा र सूचना, सञ्चार प्रववधि शाखा 
 (Cyber Security and ICT Section) 

(च) पसु्तकालय शाखा 
(छ) आधथाक प्रशासन फााँट 

(ि) दताा चलानी तथा सोिपछु फााँट 

 

4.1 उच्च सरकारी वकील कायाालयका प्रमखुले काया िमता र िेष्ठता समेतलाई ववचार 
गरी प्रकरण ४ बमोस्िमका शाखाको प्रमखुमा उपन्यायाधिवक्ता वा सहायक 
न्यायाधिवक्तालाई तथा शाखाको सहयोगीमा सहायक न्यायाधिवक्ता/ सहायक कमाचारी 
र फााँटमा सहायक कमाचारीलाई कायाादेश सवहत स्िम्मेवारी ददनेछ, 

4.2 उच्च सरकारी वकील कायाालयमा सरकारी वकीलको पद ररक्त वा अपयााप्त रहेको 
अवस्थामा कायाालय प्रमखु स्वयंले शाखा प्रमखुको स्िम्मेवारी धनवााह गना वा कुनै 
सरकारी वकीललाई एक भन्दा बढी शाखाको प्रमखुको स्िम्मेवारी तोक्न सक्नछे, 

4.3 उच्च सरकारी वकील कायाालयका प्रमखुले समय समयमा आवश्यकता अनसुार 
शाखा/फााँट प्रमखु तथा सहयोगीको स्िम्मेवारी हेरफेर गना सक्नेछ, 

4.4 उच्च सरकारी वकील कायाालयले यस दफा बमोस्िम शाखा तथा फााँटको स्िम्मेवारी 
प्रदान गरेको वववरण महान्यायाधिवक्ताको कायाालय, मानव संसािन महाशाखामा 
उपलब्ि गराउन ुपनेछ। 

 

५ ववशषे सरकारी वकील कायाालयमा शाखा तथा फााँटको स्थापनाः ववशेष सरकारी वकील  
कायाालयबाट सम्पादन गररन ेकायालाई प्रभावकारी र व्यवस्स्थत गराउन देहाय बमोस्िम 
शाखा र फााँट रहनेछन ;  

(क) भ्रष्टाचार तथा सम्पस्ि शदु्धीकरण मदु्दा शाखा 
(ख) वास्णज्य मदु्दा शाखा 
(ग) वैदेस्शक रोिगार, रािस्व तथा ववववि मदु्दा शाखा 
(घ) प्रशासन तथा योिना शाखा 



8 
 

(ङ) कसूर पीधित तथा सािी संरिण शाखा 
(च) अधभलेख व्यवस्थापन तथा प्रधतवेदन तयारी शाखा  
(छ) साइवर सरुिा र सूचना, सञ्चार प्रववधि शाखा 
  (Cyber Security and ICT Section) 

(ि) पसु्तकालय शाखा 
(झ) आधथाक प्रशासन फााँट 

(ञ) दताा चलानी तथा सोिपछु फााँट 

 

5.1 ववशेष सरकारी वकील कायाालयका प्रमखुले प्रकरण ५ बमोस्िमको शाखाको प्रमखुमा 
काया िमता र िेष्ठता समेतलाई ववचार गरी उपन्यायाधिवक्तालाई तथा शाखाको 
सहयोगीमा सहायक न्यायाधिवक्ता/सहायक कमाचारी र फााँटमा सहायक कमाचारीलाई 
कायाादेश सवहत स्िम्मेवारी ददनेछ।  

5.2 ववशेष सरकारी वकील कायाालयका प्रमखुले शाखा प्रमखु तथा सहयोगीको स्िम्मेवारी 
हेरफेर गना सक्नेछ। 

5.3 ववशेष सरकारी वकील कायाालयले यस दफा बमोस्िम शाखा तथा फााँटको स्िम्मेवारी 
प्रदान गरेको वववरण महान्यायाधिवक्ताको कायाालय, मानव संसािन महाशाखामा 
उपलब्ि गराउन ुपनेछ। 

 

६ स्िल्ला सरकारी वकील कायाालयमा शाखा तथा फााँटको स्थापनाः स्िल्ला सरकारी वकील 
कायाालयको काम कारबाहीलाई व्यवस्स्थत र प्रभावकारी बनाउन देहाय बमोस्िम शाखा 
तथा फााँट रहनेछन  ; 

(क) मदु्दा तथा अधभलेख व्यवस्थापन शाखा 
(ख) प्रशासन, योिना तथा कानूनी राय शाखा 
(ग) कसूर पीधित तथा सािी संरिण शाखा 
(घ) साइवर सरुिा र सूचना, सञ्चार प्रववधि शाखा 
 (Cyber Security and ICT Section) 

(ङ) पसु्तकालय शाखा 
(च) दताा चलानी तथा सोिपछु फााँट   
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6.1 स्िल्ला सरकारी वकील कायाालयका प्रमखुले शाखाको प्रमखुमा काया िमता र िेष्ठता 
समेतलाई ववचार गरी सरकारी वकील तथा शाखाको सहयोगीमा अन्य सरकारी 
वकील/सहायक कमाचारी र फााँटमा सहायक कमाचारीलाई कायाादेश सवहत स्िम्मेवारी 
ददनेछ, 

6.2 कायाालय प्रमखु बाहेक अन्य सरकारी वकीलको पद ररक्त वा अपयााप्त रहेको 
अवस्थामा शाखा प्रमखुको स्िम्मेवारी कायाालय प्रमखुले नै धनवााह गने वा कुनै 
सरकारी वकीललाई एक भन्दा बढी शाखा प्रमखुको स्िम्मेवारी तोक्न सक्नेछ, 

6.3 स्िल्ला सरकारी वकील कायाालयका प्रमखुले आवश्यकता अनसुार शाखा प्रमखु तथा 
सहयोगीको स्िम्मेवारी हेरफेर गना सक्नेछ, 

6.4 स्िल्ला सरकारी वकील कायाालयले यस प्रकरण बमोस्िम शाखा तथा फााँटको 
स्िम्मेवारी प्रदान गरेको वववरण सम्बस्न्ित उच्च सरकारी वकील कायाालयमा उपलब्ि 
गराउन ुपनेछ। 
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पररच्छेद– तीन 

महान्यायाधिवक्ताको कायाालयबाट सम्पादन हनु ेकाया वववरण 

 

7  महान्यायाधिवक्ताको कायाालयका ववभाग, महाशाखा, केन्र, सस्चवालय, शाखा तथा फााँटबाट 
सम्पादन हनु ेकाया वववरणःः 

 

7.1 मदु्दा व्यवस्थापन ववभागः यस ववभागबाट देहाय बमोस्िमका कायासम्पादन एवं 
व्यवस्थापन हनुछेन ः– 

7.1.1 कायाालयबाट प्राप्त मदु्दा चलाउने/नचलाउन,े मदु्दा दोहोर् याउन धनवेदन गने, 
अन्तरकालीन आदेश उपर धनवेदन गने, पनुरावेदन गने/नगने, आसं्शक धनणाय समथान 
गने/नगने तथा धमलापर गना आदेश ददन/ेनददने सम्बन्िमा प्राप्त धमधसल तोवकएका 
सरकारी वकील समि पेश गना लगाई भएको धनकासा धनणाय बमोस्िम कायाान्वयन 
गने/ गराउने, 

7.1.२ कायाालयबाट प्राप्त भएका प्रकरण 7.१.1. मा उस्ल्लस्खत ववषयमा 
महान्यायाधिवक्ताको कायाालयबाट ददइने धनकासा, आदेश वा धनणायमा एकरूपता 
कायम गने सम्बन्िमा सरकारी वकील बीच आवश्यक नीधतगत छलफल र समन्वय 
गरी व्यवस्थापन सधमधत समि पेश गरी धनणाय कायान्वयन गने/गराउने, 

7.1.३ महान्यायाधिवक्ताको कायाालयबाट सवोच्च अदालतमा दताा गररन े पनुरावेदन तथा 
धनवेदनपरमा गणुस्तरीयता र एकरुपता गना अन्तविा या, छलफल र समन्वय गने, 

7.1.४ मदु्दा तथा ररट धनवेदनमा प्रभावकारी रूपमा प्रधतरिा/बहस पैरवी गना चाल्नपुने 
समसामवयक कदम तथा आइपने समस्याको व्यवस्थापन सम्बन्िमा नीधतगत र 
व्यावहाररक उपायको तिुामा गरी व्यवस्थापन सधमधत समि पेश गरी धनणाय 
कायाान्वयन गने/गराउने,  

7.1.५ सवोच्च अदालतमा बहस गना खवटएका सम्बस्न्ित सरकारी वकीललाई बहस 
पैरवीका लाधग समयमै उपस्स्थत हनुे गरी सूचना ददने व्यवस्थालाई व्यवस्स्थत गने, 
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7.1.६ योिनाले मदु्दा व्यवस्थापन ववभाग र सो अन्तगातका महाशाखा, शाखाबाट सम्पादन 
गने गरी धनिााररत स्िम्मेवारी र सोको अनगुमन सम्बन्िी वावषाक कायायोिना 
अनसुारका काया प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गने/गराउन,े 

7.1.७ सरकार वादी मदु्दाको अधभयोिनमा सिुार र अधभयोिन अनगुमनका सम्बन्िमा 
आवश्यक नीधतगत व्यवस्था र सोको कायाान्वयन गने/गराउने, 

7.1.८ सवोच्च अदालतबाट भएका फैसला वा अस्न्तम आदेश उपर पनुरावलोकन गनुापनेमा 
आवश्यकता अनसुार सम्बस्न्ित धनकायसाँग समन्वय गरी पनुरावलोकन गने/गराउन े
कायाको व्यवस्थापन गने, 

7.1.९ सवोच्च अदालतमा सािी परीिण हनुे अवस्थामा सोसम्बन्िी काया र अन्य 
व्यवस्थापन गने, 

7.1.१० ववधभन्न सरकारी धनकायहरूबाट महान्यायाधिवक्ताको कायाालय माफा त सवोच्च 
अदालतमा पेश गररने धलस्खत िवाफ ररतपूवाक भए नभएको, धलस्खत िवाफ साथ 
आवश्यक कागिात रहे नरहेको हेरी धलस्खत िवाफ दतााका लाधग अदालतमा 
पठाउने तथा त्यस्ता धनकायबाट धलस्खत िवाफ तयार गनुा अस्घ िवाफ लेख्न तथा 
धलस्खत िवाफ साथ संलग्न गनुापने कागिातका लाधग सल्लाह धलने पररपावटको 
ववकास गना आवश्यक समन्वय/अन्तरविया गने लगायत धलस्खत िवाफसाँग 
सम्बस्न्ित अन्य व्यवस्थापन गने, 

7.1.११ सवोच्च अदालतमा पेश गनुापने बहसनोट तयार गना बहस गरेको वा गने सरकारी 
वकीललाई सूचना ददने र सरकारी वकीलले पेश गरेको बहसनोटलाई अधभलेख 
गरी संस्थागत गने तथा बहसनोट सम्बन्िमा अन्य व्यवस्थापन गने, 

7.1.१२ सवोच्च अदालतबाट प्राप्त पेशीको सूचना समयमै सम्बस्न्ित मदु्दा महाशाखामा 
संप्रवेषत गने लगायत पेशी व्यवस्थापनसाँग सम्बस्न्ित अन्य काया गने, 

7.1.१३ पनुरावेदन गने/नगने, दोहोर् याइ पाउन े तथा अन्य धनवेदन सम्बन्िी कारवाहीका 
लाधग कायाालयबाट प्राप्त धमधसलमा नक्कल कागिात दरुुस्त रहे नरहेको हेरी दरुुस्त 
गना लगाउने लगायत धमधसल व्यवस्थापन गने, 
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7.1.१४ सवोच्च अदालतमा दताा भएका नेपाल सरकार वादी भएका मदु्दा वा नेपाल 
सरकारको हकवहत समावेश भएको ररटको ववषयगत र धनकायगत रूपमा वगीकरण 
गरी दताा, फैसला, फैसला प्राप्त धमधत, फैसलाको संस्िप्त ब्यहोरा, फैसलाको संप्रषेण 
लगायत अन्य आवश्यक कुराको धनस्ित ढााँचामा अधभलेखीकरण गने, 

7.1.१५ सवोच्च अदालतबाट भएका आदेश र फैसला प्राप्त भएपधछ सम्बस्न्ित 
धनकाय/कायाालयमा फैसला आदेश सवहतको धमधसल पठाउने, 

7.1.१६ मातहत कायाालयबाट प्राप्त भएका मदु्दा महान्यायाधिवक्ताबाट तोके बमोस्िम र 
कायाालय तथा िनशस्क्त व्यवस्थापन ववभागका प्रमखुबाट तोकेका ररट धनवेदन 
सम्बन्िी धमधसल सम्बस्न्ित मदु्दा महाशाखामा पठाउन,े 

7.1.१७ मदु्दा र बहस व्यवस्थापन सम्बन्िमा अन्तर मदु्दा महाशाखा समन्वय र सम्पका  
कायम गने, 

7.1.१८ ववभाग मातहतका सरकारी वकील तथा कमाचारीले सम्पादन गरेको संख्यात्मक काया 
वववरण र त्यसको गणुस्तर देस्खने धनस्ित ढााँचाको फाराम तयार गरी प्रत्येक तीन 
मवहनामा कायाालय तथा िनशस्क्त व्यवस्थापन ववभागमा धसफाररस साथ पठाउने, 

7.1.१९ महान्यायाधिवक्ताले तोकेका मदु्दा व्यवस्थापनसाँग सम्बस्न्ित अन्य आवश्यक काया 
गने।  

 

7.2 अधभयोिन अनगुमन तथा मूल्याकंन महाशाखाः मदु्दा व्यवस्थापन ववभाग मातहतमा रहन े
यस महाशाखाबाट देहाय बमोस्िमका कायासम्पादन हनुछेन ः– 

7.2.1 मातहत कायाालयबाट अधभयोगपर/वफरादपरको प्राधप्त, त्यसको अधभलेखीकरण, धनस्ित 
मापदण्िका आिारमा परीिण र अधभयोिन सिुार सम्बन्िी काया गने, 

7.2.२ मदु्दा चल्न ेनचल्ने धनणायमा एकरूपता कायम गने, चसु्त अधभयोगपर लेखन सम्बन्िमा 
सरकारी वकील बीच आवश्यक नीधतगत छलफल र समन्वय गरी आवश्यक धनणाय 
र सोको कायाान्वयन सम्बन्िी काया गने,  

7.2.३ अधभयोिन सम्बन्िी कायाको परीिण गने सम्बन्िमा वावषाक काया ताधलका बनाई 
धनस्ित ढााँचामा अधभयोिन परीिण, सोको मूल्याङ्कन र धनदेशन तथा सिुार सम्बन्िी 
काया गने,  
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7.2.४ अधभयोिन बमोस्िम कसूर कायम र सफाइको सम्बन्िमा अध्ययन अनसुन्िान गरी 
कसूर कायम नहनुकुा कारण तथ्यमूलक आिारमा पवहचान गने र सिुारका 
उपायहरू प्रिेपण गने, 

7.2.५ अधभयोिन सम्बन्िमा अध्ययन अनसुन्िानका आिारमा सिुार सम्बन्िी काया गने,  
7.2.६ योिना तथा वावषाक काया योिनामा यस महाशाखाले सम्पादन गने भनी धनिााररत 

रणनीधतक वियाकलापको प्रभावकारी रूपमा कायाान्वयन गरी सोको अधभलेख राख्न,े 
7.2.७ महान्यायाधिवक्ता र ववभागको प्रमखुले तोकेका तथा महाशाखासाँग सम्बस्न्ित अन्य 

काया गने। 

 

7.3 मदु्दा तथा बहस व्यवस्थापन महाशाखाः मदु्दा व्यवस्थापन ववभागको मातहतमा रहने यस 
महाशाखाबाट देहायका कायासम्पादन हनुछेन  

7.3.1 मदु्दा व्यवस्थापन ववभागबाट सम्पादन गनुापने कायाको प्रभावकारी कायासम्पादन गना 
कायािम तयार गरी/गराई ववभागीय प्रमखु समि धनणायाथा पेश गरी धनणाय 
कायाान्वयन गराउने, 

7.3.२ वावषाक काया योिनामा मदु्दा व्यवस्थापन महाशाखाका लाधग धनिााररत रणनीधतक 
वियाकलाप कायाान्वयन गने/ गराउने, 

7.3.३ आफु मातहतका शाखाबाट गररने काया प्रभावकारी रूपमा सम्पादन भए नभएको 
धनयधमत अनगुमन गरी ववभागको प्रमखुलाई िानकारी गराई आवश्यक धनदेशन ददने, 

7.3.४ महान्यायाधिवक्ता र सम्बस्न्ित नायब महान्यायाधिवक्ताले तोकेका तथा महाशाखासाँग 
सम्बस्न्ित अन्य काया गने । 

 

7.4 पनुरावेदन शाखाः मदु्दा तथा बहस व्यवस्थापन महाशाखा अन्तगात रहेको यस शाखाबाट 
देहाय बमोस्िमका कायासम्पादन हनुेछन ः– 

7.4.1 मातहतका कायाालयबाट प्राप्त प्रस्ताव मध्ये पनुरावेदन गने गरी धनकासा भएका मदु्दामा 
सम्बस्न्ित सरकारी वकीलको सहकायामा पनुरावेदनपर तयार गरी सवोच्च अदालतमा 
दायर गने, साथै पनुरावेदन नगने गरी धनकासा भएका मदु्दामा धनणायको प्रधतधलवप साथै 
राखी प्राप्त धमधसल सम्बस्न्ित कायाालयमा पठाई सोको अधभलेख राख्न,े 
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7.4.२ न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५, मलुकुी फौिदारी कायाववधि संवहता, 
२०७४ को दफा ७३ एवं अन्य कानूनी व्यवस्था बमोस्िम सवोच्च अदालतमा 
धनवेदन गना प्राप्त भएका मस्यौदा उपर धनवेदन गने गरी धनणाय भएका मदु्दामा 
सम्बस्न्ित सरकारी वकीलसाँगको सहकायामा धनवेदनपर तयार गरी सवोच्च 
अदालतमा दायर गने, साथै धनवेदन गनुा नपने गरी धनणाय भएका मदु्दाको हकमा 
धनणायको प्रधतधलवप साथै राखी धमधसल सम्बस्न्ित सरकारी ववकल कायाालयमा वफताा 
पठाई सोको अधभलेख राख्न,े 

7.4.३ मातहत कायाालयबाट प्राप्त प्रस्ताव मध्ये मदु्दा दोहोर् याउने गरी धनकासा भएका मदु्दामा 
वटप्पणी पेश गने सम्बस्न्ित सरकारी वकीलको सहकायामा मदु्दा दोहोर् याउने धनवेदन 
तयार गरी सम्बस्न्ित नायब महान्यायाधिवक्ताको नामबाट सवोच्च अदालतमा दायर 
गने, साथै मदु्दा दोहोर् याउन धनवेदन नगने गरी धनकासा भएका मदु्दामा धनणायको 
प्रधतधलवप साथै राखी प्राप्त धमधसल सम्बस्न्ित कायाालयमा पठाई सोको अधभलेख राख्न,े 

7.4.४ पनुरावलोकन गने गरी धनणाय भएका सरकार वादी मदु्दामा बहस गने सरकारी 
वकीलको सहकायामा पनुरावलोकनका लाधग धनवेदनपर तयार गरी सवोच्च 
अदालतमा दताा गने, 

7.4.५ यस प्रकरण बमोस्िम सवोच्च अदालतमा दताा भएका पनुरावेदनपर, अन्तरकालीन 
आदेश उपरको धनवेदन, मदु्दा दोहोर् याइ हेरी पाउन े धनवेदन र पनुरावलोकनको 
धनवेदन सवोच्च अदालतमा दताा गरेपधछ अधभलेख राखी यथाशीघ्र धमधसल मदु्दा तथा 
ररट शाखामा बझुाउने, 

7.4.६ मदु्दामा धनणाय धनकासाका िममा कुनै सरकारी वकील वा कमाचारीका उपर कारबाही 
गने वा सरकारी वकील कायाालयमा पररपर गने गरी धनणाय भएकोमा सो हदसम्म 
धनणाय कायाान्वयनका लाधग धनणायको प्रधतधलवप यथाशीघ्र मानव संसािन महाशाखामा 
पठाउने, 

7.4.७ पनुरावेदन, मदु्दा दोहोर् याउने, पनुरावलोकन तथा अन्य धनवेदन सम्बन्िी धनणायका प्रधत 
ववद्यतुीय अधभलेखका लाधग साइवर सरुिा र सूचना, सञ्चार प्रववधि शाखामा पठाई 
धनणायको सक्कल प्रधत अधभलेख राख्न अधभलेख शाखामा बझुाउने, 
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7.4.८ वावषाक काया योिना कायाान्वयनमा सम्बस्न्ित महाशाखा प्रमखुलाई सहयोग गने, 
7.4.९ ववभागको प्रमखु र महाशाखा प्रमखुबाट तोवकएको अन्य काया गने। 

 

7.5 मदु्दा तथा ररट शाखाः मदु्दा तथा बहस व्यवस्थापन महाशाखा अन्तगात रहने यस 
शाखाबाट देहायका कायासम्पादन हनुेछन ; 

7.5.1 पनुरावेदन, मदु्दा दोहोर् याउने धनवेदन, पनुरावलोकन, तथा अन्तरकालीन आदेश उपरको 
धनवेदन अदलतमा दताा भएपधछ सोको धमधसल पनुरावेदन शाखाबाट प्राप्त गरी दताा 
वकताबमा दताा गरी सम्बस्न्ित ववषयगत मदु्दा महाशाखामा बझुाउने, 

7.5.२ सवोच्च अदालतमा दायर भएका कायाालयबाट प्रधतरिा गनुापने ररट धनवेदनको प्रधत 
अदालतबाट प्राप्त गरी धमधसल खिा गरी धमधसलमा ररट धनवेदनको मखु्य मागदाबी 
छोटकरीमा उल्लेख गरी कायाालय तथा िनशस्क्त ववभागका प्रमखुबाट प्रधतरिा गने 
गरी तोक आदेश भए बमोस्िम सम्बस्न्ित ववषयगत मदु्दा महाशाखागत दायरीमा दताा 
गरी धमधसल सम्बस्न्ित ववषयगत मदु्दा महाशाखामा बझुाउने, 

7.5.३ कुनै ववषयगत मदु्दा महाशाखामा पठाएको धमधसल अको ववषयगत मदु्दा महाशाखामा 
पठाएको िानकारी प्राप्त भएकोमा सम्बस्न्ित मदु्दा महाशाखासाँग समन्वय गरी 
एकीकृत दायरी अद्याबधिक गने,  

७.५.४ कायाालय माफा त सवोच्च अदालतमा दताा गनुापने धलस्खत िवाफ ररतपूवाक छ छैन 
हेरी ररत परु् याउन लगाई दतााका लाधग पठाई धनस्सा सवहत धलस्खत िवाफ ववषयगत 
मदु्दा महाशाखामा वझुाउन।ेररत नपगेुको वा म्याद नाघेको कारण सवोच्च 
अदालतबाट वफताा भएका धलस्खत िवाफ सम्बस्न्ित कायाालयमा वफताा पठाउने, 

7.5.५ ररट धनवेदनमा सवोच्च अदालतबाट भएको अन्तररम आदेशको प्रधत तत्काल प्राप्त गरी 
सम्बस्न्ित मदु्दा महाशाखा र सरकारी धनकायमा पठाउन।ेसाथै सवोच्च अदालतबाट 
भएको अन्तररम आदेश बदरका लाधग सरकारी धनकायबाट पेश हनु आएको 
धनवेदनको अधभलेख राखी पर साथ दतााका लाधग पठाई धनवेदन दताा भएपधछ एक 
प्रधत धनवेदनको नक्कल धमधसल संलग्न गना सम्बस्न्ित मदु्दा महाशाखामा बझुाउने, 

7.5.६ पेशीका सूचना पेशी वकताबमा चढाई सवोच्च अदालतबाट माग भएको धमधसल वा 
िवाफ पठाउने सम्बन्िी पर समेत बझुी सम्बस्न्ित मदु्दा महाशाखामा बझुाउने, 
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7.5.७ सवोच्च अदालतबाट साप्तावहक तथा दैधनक पेशी सूची प्राप्त गरी प्रत्येक ददन 
इिलासमा पेश हनुे न्यायािीशहरूको नाम र िम संख्या समेत खलु्ने मदु्दाको दैधनक 
पेशी सूची तयार गरी अधभलेख राखी आवश्यकता अनसुार सरकारी वकीलहरूलाई 
ववतरण गने, 

7.5.८ सरकारी वकीलबाट अधभयोिन सम्बन्िी धनणाय गरे बाहेकका सरकार वादी मदु्दामा 
भएका फैसला वा सरकारी वकीलबाट प्रधतरिा गररएका ररट धनवेदनमा भएका 
अस्न्तम आदेश सवोच्च अदालतबाट प्राप्त भएपधछ दायरी लगत कट्टा गरी सम्बस्न्ित 
मदु्दा महाशाखाबाट धमधसल प्राप्त गरी फैसला वा अस्न्तम आदेशको प्रधतधलवप साथै 
राखी धमधसल सम्बस्न्ित धनकायमा वफताा पठाउने र फैसला वा अस्न्तम आदेशको 
प्रधतधलवप ववद्यतुीय अधभलेखका लाधग साइवर सरुिा र सूचना सञ्चार प्रववधि शाखा र 
अधभलेख शाखामा बझुाउने, 

7.5.९ कायाालयबाट मदु्दा नचलाउने गरी प्राप्त सक्कल धमधसल दताा गरी तोवकएको सरकारी 
वकील समि पेश गने र त्यस्ता मदु्दामा धनणाय धनकासा भई धमधसल प्राप्त भएपधछ 
हदम्याद नगजु्रने व्यवस्था धमलाई यथाशीघ्र धनणायको प्रधतधलवप साथै राखी धमधसल 
सम्बस्न्ित कायाालयमा पठाई सोको अधभलेख राख्न,े 

7.5.१० मलुकुी फौिदारी कायाववधि संवहता, 2074 को दफा ११७ को उपदफा (२) 
बमोस्िम धमलापर हनु सक्ने सरकार वादी मदु्दामा प्राप्त धमधसल/धनवेदन दताा गरी 
तोवकएको सरकारी वकील समि पेश गने र त्यस्ता मदु्दामा धनकासा भए अनसुार 
धनणाय कायान्वयनका लाधग लेखी पठाई सोको अधभलेख राख्न,े 

7.5.1१ सरकार वादी मदु्दामा सवोच्च अदालतबाट प्राप्त फैसला/अस्न्तम आदेश बझुी दायरी 
लगत कट्टा गरी फैसलाको प्रधतधलवप ववद्यतुीय माध्यमबाट अधभलेखीकरण गना 
साइवर सरुिा र सूचना, सञ्चार, प्रववधि शाखा र पनुरावलोकन गने नगने धनकासाका 
लाधग सम्बस्न्ित मदु्दा महाशाखामा बझुाउने। 

7.5.1२ अदालतबाट अस्न्तम धनणाय भएका सरकार वादी मदु्दाको धमधसल ववषयगत मदु्दा 
महाशाखासाँगको समन्वयमा अधभलेख राखी सम्बस्न्ित कायाालयमा वफताा पठाउने, 
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7.5.1३ मदु्दा सम्बन्िी काम कारबाहीको धनिााररत ढााँचामा माधसक/वावषाक प्रधतवेदन तयार 
गरी समयमै वावषाक प्रधतवेदन तथा प्रकाशन शाखामा पठाउन,े 

7.5.1४ वावषाक काया योिना कायाान्वयनमा सम्बस्न्ित महाशाखा प्रमखुलाई सहयोग गनुाका 
साथै ववभागको प्रमखु र महाशाखा प्रमखुबाट तोवकएका अन्य काया गने ।  

 

7.6 अधभलेख शाखाः मदु्दा तथा बहस व्यवस्थापन महाशाखा अन्तगात रहने यस शाखाबाट 
देहाय बमोस्िमका कायासम्पादन हनुेछन ः– 

7.6.1 महान्यायाधिवक्ताको कायाालयबाट भएका मदु्दा चल्ने नचल्ने धनणायका सक्कल प्रधत 
माधसक रूपमा छुवट्टने गरी धसलधसलेवार धनणाय नम्बर अनरुूप फाइधलङ्ग गरी वषा 
वषाको छुट्टाछुटै्ट बाइस्ण्िङ गरी व्यवस्स्थत रूपमा अधभलेख राख्न,े 

7.6.२ कायाालयबाट सवोच्च अदालतमा दताा गने गरी भएका पनुरावेदन, मदु्दा दोहोर् याउने, 
पनुरावलोकन सम्बन्िी सक्कल धनणाय र कायाालयबाट भएका धमलापर गना आदेश 
ददन/ेनददने, आसं्शक धनणाय सदर गने/नगने सम्बन्िी सक्कल धनणाय मदु्दा/पनुरावेदन 
शाखाबाट प्राप्त गरी ववषय र मवहना स्पष्ट छुवट्टने गरी छुट्टाछुटै्ट फाइधलङ्ग गरी वषा 
वषाको वाइस्ण्िङ्ग गरी व्यवस्स्थत अधभलेख राख्न,े 

7.6.३ सवोच्च अदालतबाट भएका सरकार वादी मदु्दा तथा सरकारी धनकाय पि/ववपि 
भएका ररट धनवेदनमा भएका अस्न्तम आदेशका प्रधत मदु्दा तथा ररट शाखाबाट प्राप्त 
गरी ररट र मदु्दाको छुट्टाछुटै्ट मवहना मवहनाको अलग अलग धमधसलमा राखी फैसला 
वा आदेशका पररमाण हेरी अवधि छुवट्टने गरी वाइस्ण्िङ्ग गरी व्यवस्स्थत रूपमा 
अधभलेख राख्न,े 

7.6.४ अधभलेख शाखाबाट सम्पादन गने गरी ववभागको प्रमखु तथा महाशाखा प्रमखुबाट 
तोवकएका अन्य काया गने ।  

 

7.7  अधभयोिन अनगुमन शाखाः अधभयोिन अनगुमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाको मातहतमा 
रहने यस शाखाबाट देहायका कायासम्पादन हनुछेन ; 
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7.7.1 कायाालयबाट अड्डा अदालतमा दायर भएका अधभयोगपर/वफरादपर ववद्यतुीय 
माध्यमबाट प्राप्त गरी कायाालयगत छुट्टाछुटै्ट अधभलेख बनाई वषा वषाको ववषयगत 
रूपमा छुवट्टने गरी अधभयोगपर संकलन गने, 

7.7.२ संकधलत अधभयोगपर कानूनी र तथ्यगत आिारमा परीिण गना मापदण्ि बनाई 
स्वीकृत गरी आवधिक रूपमा छनौट गररएका अधभयोगपर परीिणका लाधग पेश गरी 
परीिण प्रधतवेदनका आिारमा नीधतगत सिुार र धनदेशनका लाधग पेश गने, 

7.7.३ महाशाखाबाट सम्पादन गररने वावषाक कायायोिना कायाान्वयनका लाधग कायािम 
स्वीकृत गना पेश गरी कायाान्वयन र अधभलेख राख्न,े 

7.7.४ महाशाखाबाट सम्पाददत हनुे कायामा ववभागको प्रमखु तथा महाशाखा प्रमखुको 
कायासम्पादनमा सहयोग गने।  

 

7.8 योिना, अनसुन्िान तथा अनगुमन ववभागः यस ववभागबाट देहाय बमोस्िम कायासम्पादन 
गररनेछः 

7.8.1 कायाालयका लाधग आवधिक रणनीधतक योिनाको तिुामा, सोको कायाान्वयन, 
अनगुमन र मूल्याङ्कन सम्बन्िी काया गने/ गराउने, 

7.8.२ सरोकारवाला धनकायका रणनीधतक योिना कायाान्वयन गने सम्बन्िमा समन्वय र 
सहकाया गने, 

7.8.३ सरकार वादी मदु्दाको अनसुन्िान र अधभयोिनको कायालाई प्रभावकारी बनाउन 
आवश्यक कायाववधि, धनदेस्शकाको पवहचान, तिुामा र सम्प्रषेण सम्बन्िी काया गने, 

7.8.४ कायाालयको संस्थागत ववकास र सरकारी वकीलको व्यावसावयक दिता ववकासका 
लाधग अध्ययन, अनसुन्िान गरी प्रधतवेदन प्रकास्शत गने, 

7.8.५ कायाालयको आवश्यक पने िग्गा, भवन धनमााण, ममात सम्बन्िी आवश्यक काया गने,  
7.8.६ कायाालयबाट सम्पादन हनुे कायालाई ववद्यतुीय माध्यमबाट अधभलेखीकरण र 

व्यवस्थापन गने कायालाई प्रभावकारी बनाउन ई एटनीको अविारणा अनरुूपको 
काया गने / गराउने, 
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7.8.७ सरकारी वकील र सरकारी वकील कायाालयको संस्थागत र व्यावसावयक दिता 
ववकासका लाधग संयकु्त रािसंघीय दात ृधनकायसाँग सम्पका , छलफल र तत्सम्बन्िमा 
कायािम तथा प्रस्ताव तयार गरी सहयोग प्राप्त गने ववषयमा काया गने, 

7.8.८ मातहत सरकारी वकील कायाालयबाट माधसक तथा वावषाक रूपमा प्राप्त हनु े
प्रधतवेदनहरू ववद्यतुीय माध्यमबाट समयमै प्राप्त गने व्यवस्था गरी त्यसको िााँच, 

अधभलेख र ववश्लषेण गरी आवश्यकता अनसुार सिुार गने काया गने/गराउने,  
7.8.९ महान्यायाधिवक्ताको कायाालयको वावषाक प्रधतवेदन तयार गरी समयमै कानूनले तोकेको 

समय धभर रािपधत समि पेश गने व्यवस्था धमलाउने, 
7.8.1० धनयधमत रूपमा अधभयोिन िनाल (नेपाली र अंग्रिेी भाषामा) र महान्यायाधिवक्ताको 

कायाालयको बलेुवटन प्रकाशन गरी सूचना प्रवाह गने, 
7.8.1१ सामवयक ववषयहरूमा सरोकारवालाहरूसाँग अन्तरविया, छलफल शृ्रङ्खला कायािम 

सञ्चालन गने, 
7.8.1२ फौिदारी कानूनको सचेतना बढाउने, समदुायमा सरकारी वकील कायािम तथा 

फौिदारी न्याय प्रशासनका सरोकारवाला तथा सेवाग्राही सन्तवुष्ट सवेिण र 
अन्तरविया सम्बन्िी काया गने, 

7.8.1३ ववभाग मातहतका सरकारी वकील तथा कमाचारीले सम्पादन गरेको संख्यात्मक काया 
वववरण, त्यसको गणुस्तर देस्खने धनस्ित ढााँचाको फाराम तयार गरी प्रत्येक तीन 
तीन मवहनामा कायाालय तथा िनशस्क्त व्यवस्थापन ववभागमा धसफाररस साथ 
पठाउने, 

7.8.1४ योिनाले यस ववभाग र सो अन्तगातका महाशाखा, शाखाबाट सम्पादन गने गरी 
धनिााररत स्िम्मेवारी र सोको अनगुमन सम्बन्िी वावषाक कायायोिना अनसुारका 
कायाहरू प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गने/गराउने, 

7.8.1५ महान्यायाधिवक्ताले तोकेका योिना, अनसुन्िान तथा अनगुमनको ववषयसाँग सम्बस्न्ित 
अन्य काया गने। 

 

7.9 योिना, अनसुन्िान तथा अनगुमन महाशाखाः योिना, अनसुन्िान तथा अनगुमन ववभागको 
मातहतमा रहने यस महाशाखाबाट देहायका कायासम्पादन हनुेछन ; 
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7.9.1 प्रकरण ७.८ मा उस्ल्लस्खत मध्ये साइवर सरुिा र सूचना, सञ्चार प्रववधि महाशाखासाँग 
सम्बस्न्ित काया बाहेक अन्य कायाका सम्बन्िमा कायािम तिुामा गरी धनणाय 
कायाान्वयन गने/गराउने, 

7.9.२ वावषाक काया योिनामा योिना महाशाखाका लाधग धनिााररत रणनीधतक वियाकलाप 
कायाान्वयन गने/ गराउने,  

7.9.३ कायाालयको िग्गा खररद, भवन धनमााण तथा ममात सम्बन्िी कायािम तिुामा गरी 
धनणाय कायाान्वयन गने / गराउन,े 

7.9.४ मातहतका शाखाको कायाको सपुररवेिण तथा धनदेशन ददने सम्बन्िी काया गने, 
7.9.५ महान्यायाधिवक्ता र सम्बस्न्ित नायब महान्यायाधिवक्ताले तोकेका तथा महाशाखासाँग 

सम्बस्न्ित अन्य काया गने । 

 

7.10 योिना  कायाान्वयन तथा अनगुमन शाखाः योिना महाशाखा अन्तगात रहने यस 
शाखाबाट देहायका कायासम्पादन हनुेछन ; 

7.10.१ वावषाक काया योिनाको अधभलेखीकरण, समीिा तथा योिना कायाान्वयनमा देखा 
परेका समस्याको समािान सम्बन्िी काया गने, 

7.10.२ सालवसाली वावषाक काया योिना तिुामा, कायाान्वयन र पररमािानका सम्बन्िमा 
योिना महाशाखाको कायासम्पादनमा सहयोग गने, 

7.10.३ कायाालयका घर िग्गाको अधभलेख व्यवस्स्थत गने, िग्गा नभएका सरकारी वकील 
कायाालयका नाममा िग्गा उपलब्ि हनु/गराउन सम्बस्न्ित कायाालयसाँग समन्वय 
गरी आवश्यक धनणायका लाधग पेश गने, 

7.10.४ नयााँ बधनरहेका कायाालयको भवनको प्रगधतको अवस्थाको अद्यावधिक िानकारी धलई 
आवश्यकता अनसुार धनरीिण गरी/गराई समयमै धनमााण सम्पन्न गने गराउन े
सम्बन्िमा आवश्यक धनणायका लाधग पेश गने,   

7.10.५ कायाालयका नयााँ भवन धनमााण, ववस्तार, ममात संभार सम्बन्िमा महाशाखाको काया 
सम्पादनमा सहयोग गने, 
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7.10.६ कायाालयमा रहेका सरकारी भौधतक सम्पस्ि िस्तै; भवन, िग्गा, सवारी सािन, 
मेधसनरी औिार, ववद्यतुीय उपकरण, फधनाचर आददको अद्याबधिक गरी 
कायाालयगत एकीकृत भौधतक प्रोफाइललाई अद्यावधिक गने,  

7.10.७ कायाालयबाट सञ्चाधलत समदुायमा सरकारी वकील सम्बन्िी कायािमको एकीकृत 
अधभलेख तयार गरी यसको थप प्रभावकाररता ल्याउन आवश्यक नीधतगत र 
व्यवस्थापकीय सिुारका लाधग पेश गरी धनणाय कायाान्वयन गने / गराउने,  

7.10.८ फौिदारी कानूनको सचेतना, कानूनी सािरता सम्बन्िी कायािमको तिुामा र धनणाय 
कायाान्वयन गने/गराउने,  

7.10.९  ववभागको प्रमखु र महाशाखा प्रमखुबाट तोवकएको अन्य काया गने । 

 

7.11 अनसुन्िान तथा प्रधतवेदन शाखाः योिना महाशाखा अन्तरागत रहने यस शाखाबाट देहाय 
बमोस्िमका कायासम्पादन हनुेछन ः– 

7.१1.1 सरकारी वकीलको कायासम्पादनसाँग सम्बस्न्ित ववषयमा अध्ययन अनसुन्िान गने 
सम्बन्िी कायाको तिुामा गरी धनणाय कायाान्वयन गने/गराउने, 

7.१1.२  कायाालयबाट भएका ववधभन्न अनसुन्िानमूलक अध्ययन प्रधतवेदन/सामग्रीको प्राधप्त र 
व्यवस्स्थत अधभलेख राखी अनसुन्िान प्रधतवेदनहरूले औल्याएका सझुावहरू 
कायाान्वयनका लाधग पेश गने, 

7.1१.३ कायाालयबाट अनसुन्िानमूलक अध्ययन भएका सामग्रीको प्रकाशन सम्बन्िी काया 
गने, 

7.1१.४ कायाालयबाट सम्पादन भएका महत्वपूणा काया र गधतववधि समेतका सामाग्री संलग्न 
गरी आवधिक रूपमा बलेुवटन प्रकाशन गने, 

7.१1.५ फौिदारी न्याय तथा कानून सम्बद्ध ववषयमा अधभयोिन िनाल (नेपाली र अंग्रिेी 
भाषामा समेत) तयारी र प्रकाशन सम्बन्िी काया गने, 

7.१1.६ सरकारी वकील कायाालयबाट माधसक तथा वावषाक रूपमा तयार गनुापने प्रधतवेदनको 
ढााँचा आवश्यकता अनसुार पररमािान गरी धनिााररत ढााँचामा माधसक तथा वावषाक 
प्रधतवेदन ववद्यतुीय माध्यमबाट समयमै प्राप्त गरी अवधि र कायाालय छुवट्टने गरी 
अधभलेख राखी त्यसको ववश्लषेण गने, 
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7.१1.७ महान्यायाधिवक्ताको वावषाक प्रधतवेदनमा समावेश गनुापने आवश्यक सूचना तथा 
तथ्याङ्क समयमै प्राप्त गरी वावषाक प्रधतवेदन तयारी र प्रकाशन सम्बन्िी काया 
गने/गराउने, 

7.१1.८ कायाालयबाट प्रकाशन भएका वावषाक प्रधतवेदन, बलेुवटन, अधभयोिन िनाल एवं अन्य 
प्रकाशन सरकारी वकील एवं अन्य सरोकारवाला तथा सम्बद्ध धनकायमा ववरतण 
गने व्यवस्था धमलाउने, 

7.१1.९  ववभागको प्रमखु एवं महाशाखा प्रमखुबाट तोकेका अन्य काया गने। 

 

7.12 साइवर सरुिा र सूचना, सञ्चार प्रववधि महाशाखा (Cyber Security and ICT Division) 

योिना अनसुन्िान तथा अनगुमन ववभाग मातहतमा रहन ेयस महाशाखाबाट साइवर 
अपराि तथा साइवर सरुिा एवं ई-एटनीको आविारणा अनरुूप देहायका 
बमोस्िमका कायासम्पादन हनुेछन ; 

7.12.1 कायाालयबाट सम्पादन हनु े काम कारबाही ववद्यतुीय माध्यमबाट सम्पादन गना 
आवश्यक ववद्यतुीय उपकरण, ववधिको ववकास सम्बन्िी काया गने/गराउने,  

७.१२.२ कायाालयमा रहने ववद्यतुीय तथ्याङ्क अधभलेखको सरुिा (Data protection) र साइवर 
आिमण (Cyber Attack) बाट हनु सक्ने िधतबाट बच्न आवश्यक काया 
गने/गराउने, 

७.१२.३ कायाालयको आवश्यकता अनसुार हािावेयर र सफ्टवेयर (Hardware and Software) 

को धनमााण, खररद तथा प्राधप्त सम्बन्िी काया गने/गराउने, 
७.१२.४ साइवर अपराि तथा साइवर सरुिा एवं ई-एटनीसाँग सम्बस्न्ित सरोकारवाला 

धनकाय बीच समन्वय र सहकाया गने/गराउने, 
७.१२.५ साइवर अपराि तथा साइवर सरुिा एवं ई-एटनीको आविारणा कायाान्वयनका लाधग 

आवश्यक अनसुन्िान तथा ववकास (Research and Development) गना आवश्यक 
काया गने, 

7.12.६ कायाालयको कायासम्पादनका सम्बन्िमा तयार भएका ववधभन्न सफ्टवेयरको सञ्चालन, 
अनगुमनका साथै पररमािान, एकीकरण सम्बन्िी काया गने/गराउने, 
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7.12.७ वावषाक कायायोिना बमोस्िम महाशाखाबाट सम्पादन गने गरी धनिाारण गरेका 
वियाकलाप कायाान्वयन गने गराउने, 

7.12.८ कायाालयबाट भएका धनकासा धनणाय सम्बन्िी कायाको कायाालय र ववषय समेत 
छुवट्टने गरी ववद्यतुीय माध्यममा अधभलेख राख्न,े 

7.12.१० कायाालयको वेभसाइट अद्यावधिक बनाई आवश्यक सूचना, सामग्री सवहतको 
वेभसाइट व्यवस्थापन गने/गराउने र सोको अनगुमन गरी सिुारका लाधग ववभाग 
प्रमखु समि पेश गने, 

7.12.११ कायाालयको कायासम्पादनमा सहायक हनुे र माग भएका िानकारी/सूचना, तथ्याङ्क 
उपलब्ि गराई सोको अधभलेख राख्न,े  

7.12.१२ कायाालय बीच ववद्यतुीय माध्यमबाट सम्पका  स्थावपत गने प्रववधि, सामग्रीको 
व्यवस्थापन, ििान तथा सञ्चालन सम्बन्िी आवश्यक काया गने, 

7.12.1३ कायाालयमा साइवर सरुिा र सूचना, सञ्चार प्रववधि शाखा/ फााँटको स्थापना र 
सञ्चालनका लाधग आवश्यक िनशस्क्तको व्यवस्थापन र िमता ववकास सम्बन्िी 
काया गने, 

7.12.1३ कायाालयहरूको कायासम्पादन ववद्यतुीय माध्यमबाट अनगुमन गनाका लाधग 
आवश्यक पूवाािार ववकास गने,  

7.12.1४ साइवर अपरािको अनसुन्िान अधभयोिनमा प्रभावकाररता ल्याउन सरोकारवाला 
धनकायसाँग समन्वय, ववषय ववशेषज्ञको राय सझुाव तथा साइवरमा ववस्शष्टीकृत 
सरकारी वकीलहरूसाँगको सहकाया तथा परामशा गरी साइवर सरुिा सम्बन्िी 
नीधतगत र व्यवस्थापकीय काया गने, 

7.12.1५ अधभयोिन प्रस्शिण केन्रसाँग सहकाया गरी सूचना प्रववधि सम्बन्िी सञ्जाल र 
कायाालयमा कायारत िनशस्क्तका लाधग सूचना प्रववधि सम्बन्िी पाठ्यिम 
धनिाारण गरी ताधलम सञ्चालन गना अविारणा सवहत कायािम स्वीकृत गरी 
कायाान्वयन गने गराउने, 
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7.12.1६ कायाालयमा धस.धस.वट.धभ. ििान तथा सोको प्रभावकारी प्रयोग भए नभएको 
अनगुमन गरी/ गराई सिुार तथा कारबाहीका लाधग ववभाग प्रमखु समि पेश 
गने,  

7.12.1७ ई-एटनी (e-Attorney) कायाान्वयनका लाधग आवश्यक अन्य काया गने/गराउने,  
7.12.१८ सरकारी वकील कायाालयमा रहेका कम्प्यटुर लगायत सूचना प्रववधि सम्बद्ध 

सामग्रीको अद्याबधिक अधभलेखीकरण, थप सामग्रीको आवश्यकता पवहचान, 
खररद र ववतरणका सम्बन्िमा मानव संसािन महाशाखासाँग सहकाया गने, 

7.12.१९ महान्यायाधिवक्ता एवं ववभागको प्रमखुबाट तोके बमोस्िम साइवर सरुिा र सूचना, 
सञ्चार प्रववधि सम्बन्िी अन्य काया गने । 

 

7.13 साइवर सरुिा शाखाः साइवर सरुिा र सूचना, संचार, प्रववधि महाशाखा अन्तगात रहन े
यस शाखाले महाशाखाको कायासम्पादनमा सहयोग परु् याउन देहाय बमोस्िमका 
कायासम्पादन हनुछेन ; 

7.1३.१ साइवर सम्बन्िी कसूरमा अदालतमा दताा भएका २०७५ साल देस्ख हालसम्म र 
त्यस पधछ धनयधमत रूपमा अधभयोगपर, सरुू, उच्च र सवोच्च अदालतबाट भएका 
फैसलाको प्रधतधलवप प्राप्त गरी धनिााररत ढााँचा अनरुूपको फाराममा वववरण प्रववष्ट 
गने,  

7.1३.२ धनस्ित समयावधिको (कम्तीमा दईु वषाको) प्रकरण 7.1३.1. बमोस्िमको 
फाराममा प्रववष्ट वववरणका आिारमा अनसुन्िान, अधभयोिन र फैसलाको ववश्लषेण 
गरी सिुारका लाधग आवश्यक काया गने, 

7.1३.३ साइवर अपरािका धनयन्रणका लाधग सम्बद्ध धनकाय र ववज्ञसाँग समन्वय र सहकाया 
गने, 

7.1३.४ साइवर अपराि धनयन्रणका लाधग अन्तरााविय धनकायसाँग समन्वय गरी सूचना, 
िानकारी, ताधलम तथा प्रववधिको आदानप्रदान गने सम्बन्िमा अन्तरााविय सम्बन्ि 
महाशाखासाँग समन्वय गरी कायासम्पादन गने, 

7.1३.५  Digital Forensic Lab को प्रभावकारी व्यवस्थापनका लाधग नेपाल सरकार 
लगायत सम्बद्ध संघ संस्थाको समन्वयमा आवश्यक काया गने,  
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7.1३.६  साइवर सरुिा/अपरािको ववषयवस्तमुा सूचना तथा तथ्याङ्क संकलन तथा ववश्लषेण 
गरी नेपाल सरकारलाई राय तथा सल्लाह सझुाव ददन सोसाँग सम्बस्न्ित Critical 

Infrastructure Hold गने धनिी तथा सावािधनक धनकायहरूसाँग समन्वय सहकाया 
गने, 

7.1३.७ शाखाबाट सम्पादन गरेका कायाको व्यवस्स्थत अधभलेख राख्न,े 
7.1३.८ ववभाग/महाशाखाबाट तोवकएका अन्य काया गने । 

  
7.1४ सूचना, सञ्चार प्रववधि शाखाः साइवर सरुिा र सूचना, संचार, प्रववधि महाशाखा अन्तगात 

रहने यस शाखाले महाशाखाको कायासम्पादनमा सहयोग परु् याउन देहाय बमोस्िमका 
कायासम्पादन हनुछेन ; 

 

7.1४.१ मातहत कायाालयका सूचना, संचार, प्रववधि शाखाबाट सम्पाददत कायाको अनगुमन 
तथा धनदेशन ददने सम्बन्िमा आवश्यक धनणाय गरी कायाान्वयन गने/गराउने,  

7.1४.२ कायाालयका लाधग आवश्यक पने सफ्टवेयर धनमााण, पररमािान र एकीकरण गरी 
संचालन सम्बन्िी काया गने, 

7.1४.३ कायाालयमा रहेको कम्प्यटुर, धस.धस.वट.धभ. तथा ववद्यतुीय सामाग्रीको अवस्था 
अद्याबधिक गरी चाल ुअवस्थामा राख्न आवश्यक काया गने, 

7.1४.४ कायाालय तथा कमाचारीसाँगको Email को काम कारवाही @ag.gov.np माफा त मार 
गने/गराउने, 

7.1४.५ कायाालयबाट भएका मदु्दा चल्ने नचल्ने धनणाय, पनुरावेदन सम्बन्िी धनणाय, मदु्दा 
दोहोर् याउन धनवेदन गने/नगने धनणाय, धमलापरका धनणाय, पनुरावलोकन गने 
धनणाय आदद मदु्दा तथा पनुरावेदन शाखाबाट प्राप्त गरी अवधि, कायाालय र ववषय 
समेत छुवट्टन ेगरी ववद्यतुीय माध्यमको अधभलेख राख्न,े 

7.1४.६ सवोच्च अदालतबाट सरकार वादी मदु्दा र ररट धनवेदनमा भएका फैसला वा अस्न्तम 
आदेश प्राप्त गरी ववषयगत रूपमा अधभलेख राखी सरकारी वकीलको 
कायासम्पादनमा सहयोगी हनु ेनस्िर तथा प्रधतपाददत धसद्धान्त छनौट गरी धनयधमत 
रूपमा महान्यायाधिवक्ताको कायाालयको वेभसाइटमा अपलोि गने, 
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7.1४.७ कायाालयको महत्वपूणा सूचना, तथ्याकंको प्राधप्त उपयकु्तताको छनौट गरी समय र 
ववषयगत रूपमा अद्यावधिक गरी अधभलेखीकृत गने, 

7.1४.८ महाशाखाबाट सम्पादन गररने कायाको कायािम धनणायका लाधग महाशाखा प्रमखु 
समि पेश गने र धनणाय कायाान्वयन गरी अधभलेख राख्न,े  

7.1४.९ कायाालयमा रहेका ववद्यतुीय सामग्रीको अधभलेख, थप सामग्रीको आवश्यकताको 
पवहचान र उपलब्िताको स्रोत व्यवस्थापन आकंलन गरी धनणायाथा पेश गरी 
धनणायको कायाान्वयन गने, 

7.1४.1० ववभागको प्रमखु तथा महाशाखा प्रमखुबाट तोकेका साइवर सरुिा र सूचना संचार 
प्रववधि सम्बन्िी अन्य काया गने। 

 

7.15 कायाालय तथा िनशस्क्त व्यवस्थापन ववभागः यस ववभागबाट देहाय बमोस्िमका 
कायासम्पादन हनुछेन ; 

7.15.1 कायाालयको काम कारबाहीलाई व्यवस्स्थत बनाउन कायाबोझ, आवश्यकता र 
उपयकु्तता समेत ववचार गरी तत्कालीन र दीघाकालीन मानव संशािन योिना 
धनमााण गने, 

7.15.२ मानव संसािन योिना बमोस्िम सरकारी वकील कायाालयको संगठन तथा 
व्यवस्थापन लगायत सबै सरकारी वकील तथा कमाचारीलाई कायाादेश/काया 
वववरण सवहतको स्िम्मेवारी ददने,  

7.15.३ कायाालयको काया सञ्चालन एवं आन्तररक व्यवस्थापन सम्बन्िी काया गने,  
7.15.४ कायाालयको आधथाक तथा भौधतक सम्पस्ि व्यवस्थापन सम्बन्िी काया गने,  
7.15.५ कायाालयमा ई-लाइबे्ररीको अविारणा समेतको ववकास हनु े गरी पसु्तकालय 

व्यवस्थापन सम्बन्िी काया गने,  
7.15.६ सरकारी वकील तथा कमाचारीको सरुवा, बढुवा पदस्थापन लगायत न्याय सेवा 

आयोग सम्बद्ध काया गने, 
7.15.७ सरकारी वकील तथा कमाचारीका लाधग आवश्यक ताधलमको पवहचान, पाठ्यिम 

धनमााण/पनुरावलोकन, स्वदेश तथा ववदेशमा सञ्चालन हनुे अध्ययन, भ्रमण, ताधलम, 
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गोष्ठी, सेधमनार आददमा धनस्ित पद्धधतका आिारमा मनोनयन/सहभागी गराई 
िमता/वृस्ि ववकासको अवसर ददलाउने, 

7.15.८ सरकारी वकील तथा कमाचारीको सरूवा तथा काि सम्बन्िी मापदण्ि तयार  गने, 
 

7.15.९ सरकारी वकील तथा कमाचारीको अधभलेख व्यवस्थापन, प्रशासकीय रेखदेख, 
धनयन्रण, उत्प्ररेणा तथा ववभागीय कारबाही, कायाालय अनगुमन तथा आन्तररक 
धनरीिण/ धनयन्रण सम्बन्िी काया गने / गराउने, 

7.15.१० कायाालयमा प्रवक्ता, सूचना अधिकारी, नोिल अधिकृत (गनुासो सनेु्न अधिकारी) को 
व्यवस्थापन सम्बन्िी कायाका साथै उिरुी र गनुासो व्यवस्थापन सम्बन्िी काया 
गने, 

7.15.1१ नेपाल सरकारको हक वहत सरोकार धनवहत मदु्दामा अन्तराावियस्तरमा 
महान्यायाधिवक्ताको कायाालयले प्रधतधनधित्व गने, नेपाल सरकारका ववरुद्ध 
अन्तरााविय संस्थामा परेका मदु्दा माधमलाको प्रधतरिा गने वा गराउन ेप्रणालीको 
ववकास गने तथा अन्तरााविय सम्बन्ि ववस्तार सम्बन्िी काया गने, 

7.15.1२ ववभाग मातहतका सरकारी वकील तथा कमाचारीले सम्पादन गरेको संख्यात्मक 
काया वववरण, त्यसको गणुस्तर देस्खने गरी प्रत्येक तीन/तीन मवहनाको धनस्ित 
ढााँचाको फाराम तयार गरी, अन्य ववभागबाट प्राप्त यस्ता वववरण फाराम 
एकीकृत गरी व्यवस्थापन सधमधत समि पेश गरी धनणाय बमोस्िम आवश्यक 
कारबाही गने,  

7.15.1३ योिनाले यस ववभाग र सो अन्तगातका महाशाखा, शाखाबाट सम्पादन गने गरी 
धनिााररत स्िम्मेवारी र सोको अनगुमन सम्बन्िी वावषाक कायायोिना अनसुारका 
कायाहरू प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गने/गराउने, 

7.15.1४ सरकारी वकीलको तथा सरकारी वकील र अनसुन्िानकताा प्रहरीको संयकु्त 
आवधिक सम्मेलनको आयोिना र व्यवस्थापन सम्बन्िी काया गने, 

7.15.1५ महान्यायाधिवकताको कायाालयको व्यवस्थापन सधमधत तथा केस्न्रय समन्वय 
सधमधत सम्बन्िी काया गने, 
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7.15.1६ महान्यायाधिवक्ताले तोकेका र अन्य ववभागसाँग सम्बस्न्ित नरहेका कायाालय तथा 
मानव संशािन व्यवस्थापन लगायतका अन्य ववववि ववषय र भैपरी आउने काया 
गने । 

 

7.16  मानव संसािन महाशाखाः यस महाशाखाबाट ववभाग प्रमखुको कायासम्पादनमा सहयोग 
परु् याउन देहाय बमोस्िमका कायासम्पादन हनुछेन ः– 

7.16.1 कायाालयको तत्कालीन र दीघाकालीन मानव संशािन योिना तयार गरी धनणाय 
कायाान्वयन गने, 

7.16.२ कायाालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सवेिण सम्बन्िी काया गने,  
7.16.३ यस कायाववधिको अिीनमा रही सबै सरकारी वकील तथा कमाचारीको काया वववरण 

तयार गरी कायाादेश सवहतको स्िम्मेवारी ददन/ेददलाउने,  
7.16.४ कायाालयमा कमाचारीको ववस्ततृ वववरण सवहतको व्यस्क्तगत प्रोफाइल तयार गरी 

ववद्यतुीय माध्यममा समेत व्यवस्स्थत रूपमा अधभलेख राख्न,े 
7.16.५ सरकारी वकील तथा कमाचारीको सरूवा तथा काि सम्बन्िी काया गने/गराउने, 
7.16.६ सरकारी वकील तथा कमाचारीलाई स्वदेश तथा ववदेशमा सञ्चालन हनु े अध्ययन, 

भ्रमण, ताधलम, गोष्ठी, सेधमनार आददमा मनोनयन/सहभागी सम्बन्िी काया गने, 
7.16.७ कायाालयको कमाचारीको अधभलेख व्यवस्थापन, प्रशासकीय रेखदेख, धनयन्रण, 

उत्प्ररेणा तथा ववभागीय कारबाही, कायाालय अनगुमन तथा आन्तररक धनरीिण/ 
धनयन्रण सम्बन्िी काया गने, 

7.16.८ महान्यायाधिवक्ताको कायाालयमा अधिकृतस्तरको मवहनामा एक पटक र सबै 
कमाचारीको तीन मवहनामा एक पटक धनयधमत रूपमा बैठकको व्यवस्थापन र 
अधभलेख राख्न,े  

7.16.९ महाशाखा अन्तगातका सरकारी वकील तथा कमाचारीले सम्पादन गरेको संख्यात्मक 
काया वववरण, त्यसको गणुस्तर देस्खने गरी प्रत्येक तीन मवहनामा धनस्ित ढााँचाको 
फाराम तयार गरी ववभाग प्रमखु समि पेश गने साथै अन्य ववभागबाट प्राप्त 
यस्ता वववरण फाराम एकीकृत गरी आवश्यकता अनसुार व्यवस्थापन सधमधत 
समि पेश गने प्रस्ताव तयार गने,  
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7.16.1० योिनाले यस महाशाखाबाट सम्पादन गने गरी धनिााररत स्िम्मेवारी र सोको 
अनगुमन सम्बन्िी वावषाक कायायोिना अनसुारका कायाहरू प्रभावकारी रूपमा 
सम्पादन गने/गराउने।  

7.16.1१ व्यवस्थापन सधमधत तथा समन्वय सधमधतमा पेश गने प्रस्ताव तयार गने,  
7.16.1२ योिना महाशाखासाँग सहकाया गरी सरकारी वकील कायाालयहरूको लाधग वावषाक 

कायािम तथा बिेटको तिुामा, आधथाक अनसुाशन, धमतव्यवयता कायम गना नीधत 
तिुामा सम्बन्िी प्रस्ताव तयार गरी धनणायाथा पेश गरी धनणाय कायाान्वयन गने/ 
गराउने, 

7.16.1३ ववभागको प्रमखुबाट अधिकार प्रत्यायोिन भए बमोस्िम आधथाक प्रशासन सम्बन्िी 
काया गनुाका साथै सरकारी वकील कायाालयहरूको भौधतक सम्पस्िको संरिण र 
व्यवस्थापन सम्बन्िी काया गने,  

7.16.1४ कायाालयको सरुिा व्यवस्था सम्बन्िमा आवश्यक प्रस्ताव तयार गरी धनणायाथा पेश 
गरी धनणाय कायाान्वयन गने/ गराउने, 

७.१६.१५ सरकारी वकीलको तथा सरकारी वकील र अनसुन्िानकताा प्रहरीको संयकु्त 
आवधिक सम्मेलनको आयोिना र व्यवस्थापन सम्बन्िी प्रस्ताव तयार गरी धनणाय 
कायाान्वयन गने/गराउने, 

7.16.1६ महान्यायाधिवक्ताले तोकेका र अन्य महाशाखासाँग सम्बस्न्ित नरहेका कायाालय, 
िनशस्क्त तथा मानव संशािन व्यवस्थापन लगायतका अन्य ववववि ववषय र 
भैपरी आउने काया गने।  

 

7.17  अन्तरााविय सम्बन्ि महाशाखाः कायाालय तथा िनशस्क्त व्यवस्थापन ववभाग अन्तगात 
रहन ेयस महाशाखाबाट देहाय बमोस्िमका कायासम्पादन हनुेछन ; 

7.17.1 नेपाल सरकारको हक वहत सरोकार धनवहत वा नेपाल सरकार ववरूद्ध अन्तरााविय 
संस्था/धनकायमा परेका मदु्दामा नेपाल सरकारको तफा बाट प्रधतरिा गना नेपाल 
सरकार समि गनुापने समन्वय/पहलका लाधग आवश्यक काया गने,  
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7.17.२ अन्तराावियस्तरमा नेपाल सरकारके तफा बाट प्रधतधनधित्व/प्रधतरिा गना सिम हनु े
गरी सरकारी वकीलको लाधग आवश्यक दिता अधभववृद्ध गना उच्च अध्ययन, 
प्रस्शिण/ताधलम उपलब्ि गराउन आवश्यक काया गने,  

7.17.३ नेपाल सरकारका ववधभन्न मन्रालयहरूमा स्थापना भएका अन्तरााविय सम्बन्ि तथा 
वैदेस्शक सहयोग महाशाखाहरूसाँग धनरन्तर सम्पका  तथा समन्वय ववकास गरी 
अन्तराावियस्तरमा महान्यायाधिवक्ताको कायाालयको सम्बन्ि ववकास तथा ववस्तार 
गने, 

7.17.४ नेपालको संवविान तथा प्रचधलत कानून बमोस्िम महान्यायाधिवक्ताको कायाालयले 
सम्पादन गनुा पने स्िम्मेवारीसाँग मेल खान े ववदेशी राविय तथा अन्तरााविय संघ 
संस्थाहरूसाँग दिपिीय तथा बहपुिीय सम्झौता, सहयोग, सम्बन्ि तथा सम्पका  
ववकास गना आवश्यक काया गने, 

7.17.५ महाशाखा अन्तगातका सरकारी वकील तथा कमाचारीले सम्पादन गरेको संख्यात्मक 
काया वववरण, त्यसको गणुस्तर देस्खन ेगरी प्रत्येक तीन/तीन मवहनाको धनस्ित 
ढााँचाको फाराम तयार गरी ववभाग प्रमखुबाट प्रमास्णत गराई मानव संसािन 
महाशाखामा पठाउने,  

7.17.६ अधभयोिकतााको अन्तरााविय संस्था (International  Association of Prosecutors -IAP) 
को वियाकलापमा सहभाधगता र यस सम्बन्िी आवश्यक काया गने, 

7.17.७ योिनाले यस महाशाखाबाट सम्पादन गने गरी धनिााररत स्िम्मेवारी र सोको 
अनगुमन सम्बन्िी वावषाक कायायोिना अनसुारका कायाहरू प्रभावकारी रूपमा 
सम्पादन गने/गराउने, 

7.17.८ महान्यायाधिवक्ता र ववभागको प्रमखुले तोकेका तथा महाशाखासाँग सम्बस्न्ित अन्य 
काया गने। 

 

7.18 अधभयोिन प्रस्शिण केन्रः कायाालय तथा िनशस्क्त व्यवस्थापन ववभाग अन्तगात रहन े
यस केन्रबाट देहाय बमोस्िमका कायासम्पादन हनुेछन ; 

7.18.1 अधभयोिन प्रस्शिण केन्र सञ्चालन सम्बन्िी कायाववधिको तिुामा र स्वीकृधत गरी 
व्यवस्स्थत रूपमा सञ्चालन गने तफा  आवश्यक काया गने, 
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7.18.२ सरकारी वकीलको दिता अधभवृवद्ध, सेवा ववस्शष्टीकरण र पनुताािगी प्रस्शिण 
लगायतका कायािमको आवश्यकता पवहचान गने सम्बन्िी काया गने,  

7.18.३ सरकारी वकील तथा कमाचारीका लाधग आवश्यक प्रस्शिण/ताधलमको पाठ्यिम 
तिुामा र पनुरावलोकन गना ववभागको प्रमखु समि पेश गरी धनणाय कायाान्वयन 
गने/गराउने, 

7.18.४ सरकार वादी मदु्दामा अनसुन्िान गने अनसुन्िानकताा, अिान्यावयक धनकायका 
पदाधिकारीलाई प्रस्शिण ददने प्रयोिनका लाधग गहृ मन्रालय, राविय धनकुञ्ज, 
प्रहरी प्रिान कायाालय लगायतका सम्बद्ध धनकायसाँगको समन्वय र सहकायामा 
पाठ्यिम तिुामा र प्रस्शिण सञ्चालन गने/गराउने, 

7.18.५ योिना महाशाखासाँग समन्वय गरी सरकारी वकील तथा कमाचारी एवं अनसुन्िान 
अधिकारीलाई प्रदान गने प्रस्शिण/ताधलमको वावषाक काया ताधलका बनाई 
कायािम सञ्चालन गने/गराउने,  

7.18.६ सरकारी वकील तथा कमाचारीको ताधलम सम्बन्िी ववस्ततृ प्रोफाइल तयार गरी 
ववद्यतुीय माध्यममा समेत अधभलेख राख्न,े 

7.18.७ सरकारी वकीललाई प्रस्शिक प्रस्शिण प्रदान गने कायािम तिुामा गरी प्रस्शिक 
प्रस्शिण आयोिना गने, 

7.18.८ कायािम प्रस्शिण/ताधलममा सहिीकरण गना ववषयगत ववज्ञ सरकारी वकीलका 
साथै बाह्य प्रस्शिकहरूको समेत सूची र सम्पका  वववरण तयार गरी ववभागको 
प्रमखुबाट स्वीकृत गराई प्रस्शिकको सेवा धलने, 

7.18.९ अधभयोिन अनगुमन महाशाखा समेतसाँगको सहकायामा ताधलम पूवाको 
कायासम्पादनस्तर मूल्याङ्कन र ताधलम पिातको कायासम्पादनस्तरका आिारमा 
पाठ्यिम पनुरावलोकन गना आवश्यक काया गने, 

7.18.1० प्रस्शिण प्रदायक धनकायसाँग समन्वय र सहकाया गने, 
7.18.1१ लस्ित समूहधभर ताधलमको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी आवश्यक सिुार गने, 
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7.18.1२ प्रस्शिण केन्रका लाधग आवश्यक भौधतक पूवाािार, सामग्री, स्रोत लगायतका काया 
गना सरकार, दात ृधनकायहरूको सहयोग प्राप्त गना योिना महाशाखासाँग सहकाया 
गने, 

7.18.1३ केन्र अन्तगातका सरकारी वकील तथा कमाचारीले सम्पादन गरेको संख्यात्मक 
काया वववरण, त्यसको गणुस्तर देस्खने गरी प्रत्येक तीन/तीन मवहनाको धनस्ित 
ढााँचाको फाराम तयार गरी ववभाग प्रमखुबाट प्रमास्णत गराई मानव संसािन 
महाशाखामा पठाउने,  

7.18.1४ योिनाले केन्रबाट सम्पादन गने गरी धनिााररत स्िम्मेवारी र सोको अनगुमन 
सम्बन्िी वावषाक कायायोिना अनसुारका कायाहरू प्रभावकारी रूपमा सम्पादन 
गने/गराउने, 

7.18.1५ महान्यायाधिवक्ता र ववभागको प्रमखुले तोकेका तथा केन्रसाँग सम्बस्न्ित अन्य 
काया गने। 

 

7.19 कमाचारी प्रशासन शाखाः मानव संसािन महाशाखा अन्तगात रहने यस शाखाबाट 
महाशाखाको कायासम्पादनमा सहयोग गने गरी देहाय बमोस्िमका कायासम्पादन 
हनुेछन ; 

7.19.1 कायाालयमा कायाबोझ र समानपुाधतकता धमलाई सरकारी वकील तथा कमाचारीको 
सरूवा वा काि गना नामावली र औस्चत्य तयार गरी महाशाखा समि पेश गने, 

7.19.२ कायाालयको प्रशासन र व्यवस्थापकीय सिुार सम्बन्िी कायािम तिुामा र धनणाय 
कायाान्वयन गने,  

7.19.३ सरकारी वकील तथा कमाचारीको कायासम्पादन मूल्याङ्कन र सम्पस्ि वववरण 
सम्बन्िी काया गरी सोको व्यवस्स्थत अधभलेख राख्न,े 

7.19.४ कायासम्पादन मूल्याङ्कनका आिारमा सरकारी वकील तथा कमाचारीलाई परुस्कार र 
दण्ि सम्बन्िी कायाका लाधग महाशाखा समि पेश गने,  

7.19.५ सरकारी वकील तथा कमाचारीको सरूवा तथा काि गने सम्बन्िी समय र 
कायाताधलका सवहतको सरूवा मापदण्ि र नीधतको मस्यौदा तयार गरी पेश गने, 
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7.19.६ सरकारी वकील तथा कमाचारीको धनयसु्क्त, सरुवा, बढुवा, शैस्िक योग्यता, दण्ि, 

परुस्कार, ववभागीय कारबाही, ध्यानाकषाण लगायतका वववरण देस्खने व्यस्क्तगत 
वववरण अद्यावधिक गरी ववद्यतुीय माध्यममा समेत अधभलेख राख्न,े 

7.19.७ सरकारी वकील तथा कमाचारीको उपस्स्थधतलाई धनयधमत गना ववद्यतुीय हास्िरी (e-

Attendance) समेतको व्यवस्थापन, आकस्श्मक छड्के, धनरीिणका साथै धबदा, 
काि, औषिी उपचार खचा, पेश्की सम्बन्िी कायामा आिार र औस्चत्य खलुाई 
धनणायाथा पेश गरी वयनको वववरण समेतको अधभलेख अद्याबधिक गने, 

7.19.८ सम्बस्न्ित महाशाखा/ धनकायसाँग समन्वय गरी महान्यायाधिवक्ताको कायाालय र 
सरकारी वकील कायाालयमा कायारत सरकारी वकील तथा कमाचारीको स्वदेशी एवं 
वैदेस्शक अध्ययन, गोष्ठी, ताधलम, अवलोकन, धनरीिण भ्रमणको समेतको एकीकृत 
अधभलेख अद्यावधिक गरी ववद्यतुीय माध्यममा समेत अधभलेख राख्न,े  

7.19.१० सरकारी वकील तथा कमाचारी दरबन्दी ताधलका बनाई प्रत्येकको व्यस्क्तगत 
अधभलेख धमधसल अद्याबधिक बनाई राख्न े। 

7.19.1० कायाालयको लाधग चावहने सामान खररद गना खररद सधमधत गठन गरी धनयमानसुार 
खररद गनाका लाधग पेश गने, 

7.19.1१ कायाालयको सरुिा व्यवस्था, पालो पहरा, बगैंचा व्यवस्थापन, कायाालय र पररसर 
सरसफाई गने/गना लगाउने, 

7.19.1२ कायाालयको भौधतक सामानहरू (सवारी सािन, ववद्यतुीय उपकरण, फधनाचर आदद) 
को रेखदेख, ममात सम्भार, धललाम, धमनाहा सम्बन्िी कायाका लाधग आिार र 
औस्चत्य खलुाई धनणायाथा पेश गरी भौधतक सामान समसु्चत सदपुयोग, दठक 
दरुूस्त अवस्थामा राख्न/ेराख्न लगाउने, 

7.19.1३ सरकारी वकील तथा कमाचाररको धनयधमत बैठकका लाधग एिेण्िा तयार गरी 
बैठकको आयोिना र अधभलेख राख्न,े 

7.19.1४ कायाालयमा नागररक बिापर, उिरुी पेवटकाको व्यवस्था, उिरुीको छानधबन तथा 
कारवाही सम्बन्िी प्रस्ताव तयार गरी धनणायाथा पेश गने, 
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7.19.1५ ववभागको प्रमखुबाट अधिकार प्रत्यायोिन भए बमोस्िम आधथाक प्रशासन, खररद 
एकाइ, स्िन्सी धनरीिण सम्बन्िी कायाका लाधग आिार र औस्चत्य खलुाई पेश 
गने, 

7.19.१६ सरकारी वकील तथा कमाचारीले सम्पादन गरेको संख्यात्मक काया वववरण, 
त्यसको गणुस्तर देस्खन ेगरी प्रत्येक तीन/तीन मवहनाको धनस्ित ढााँचाको फाराम 
तयार गरी महाशाखामा प्रमखु समि पेश गने, 

7.19.१७ शाखा अन्तगातका फााँटबाट सम्पाददत कामको अनगुमन तथा धनदेशन ददनकुा साथै 
महाशाखा प्रमखुबाट तोवकएका अन्य काया गने । 

 

7.20 आधथाक प्रशासन शाखाः मानव संसािन महाशाखा अन्तगात रहन ेयस शाखाबाट देहाय 
बमोस्िमका कायासम्पादन हनुेछन ; 

7.20.1 मानव संसािन महाशाखा तथा योिना महाशाखासाँग समन्वय गरी 
महान्यायाधिवक्ताको कायाालय तथा मातहत कायाालयको वावषाक कायािम तथा 
बिेट तिुामा गरी ववभाग प्रमखु समि पेश गरी धनणाय बमोस्िम अथा मन्रालय 
तथा राविय योिना आयोगमा पठाउने,  

7.20.२ कायाालयका लाधग स्वीकृत बिेट धनिााररत सफ्टवेयरमा समयमै प्रवववष्ट (LMBIS 

Entry) गरी स्वीकृत वावषाक बिेट सम्बस्न्ित सरकारी वकील कायाालयहरूमा 
पठाउने व्यवस्था धमलाउने, 

7.20.३ आधथाक प्रशासनसाँग सम्बस्न्ित ववषयमा लेखा उिरदायी अधिकारीको धनणाय 
बमोस्िम कोष तथा लेखा धनयन्रक कायाालय लगायतका धनकायसाँग समन्वय 
कायम गरी बिेट सम्बन्िी आवश्यक धनदेशन, पराचार र बिेट धनकासा धलने, 

7.20.४ ववधनयोस्ित बिेट रकम अन्तगात रही सम्बस्न्ित बिेट शीषाकमा धनयमानसुार 
आवश्यकता, औस्चत्यता र धमतव्यवयताका वहसाबले बेरूि ुनहनुे गरी खचा लेख्न,े  

7.20.५ बिेट खचा लेख्दा धनयमानसुार कटाउन ुपने पाररश्रधमक कर, संचय कोष र नागररक 
लगानी कोष, ववमा आदद कट्टा गरी सम्बस्न्ित कोषमा यथासमयमा दास्खल गने, 

7.20.६ लेखा सम्बन्िी धबल भरपाई, बिेट, खाता, से्रस्ता दठक दरुूस्त राखी धनिााररत 
ढााँचामा प्रधतवेदन तयार गरी स्वीकृत गराई राख्न,े  
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7.20.७ कायाालयको लाधग आवश्यक थप विेट धनकासा, रकमान्तर, कायािम पररवतान 
समेतका लाधग आवश्यकता र औस्चत्यता खलुाई धनणायाथा लेखा उिरदावय 
अधिकारी समि पेश गरी अथा मन्रालयबाट थप बिेट धनकासा, रकमान्तर, 
कायािम पररवतानका लाधग स्वीकृधत धलई खचा गने व्यवस्था गने गराउने, 

7.20.८ पेश्की खचा लेखी अधभलेख अद्याबधिक गरी धनिााररत समय धभरै पेश्की फर् यौट 
गने / गराउने, 

7.20.९ स्वीकृत वावषाक कायािमका लाधग धनिााररत बिेट रकम धनिााररत समयमा कायािम 
सम्पन्न गरी खचा गने गराउने सम्बन्िमा वियाशील रही बिेट विि हनु नपाउन े
व्यवस्था गने,  

7.20.१० खचा भएको रकमको आन्तररक तथा अस्न्तम लेखा परीिण गराउने,  
7.20.११ कायाालयको साववक देस्ख हालसम्मको बेरुि ु सम्बन्िमा महालेखा परीिकको 

ववभागसाँग सम्पका  राखी अद्याबधिक लगत राखी वेरुि ु फर् यौट गराउन 
अग्रसर हनुे, 

7.20.१२ महालेखा परीिकको ववभाग र महालेखा धनयन्रक कायाालयबाट उठाइएको बेरुि,ु 
सम्परीिण/ फर् यौट गराउन सम्बस्न्ित व्यस्क्त वा धनकायमा पराचार गरी 
सरकारी वकील कायाालयलाई बेरूि ुशनु्य धनकाय बनाउने, 

7.20.१३ कायाालयमा कायारत लेखामा काम गने कमाचारीहरूलाई आवश्यक लेखा सम्बन्िी 
प्रस्शिण, ताधलम, अनसु्शिण प्रदान गना अधभयोिन प्रस्शिण केन्रसाँग समन्वय 
गरी पाठ्यिम तिुामा/पनुरावलोकन गरी कायािम सञ्चालन गने/गराउन े
कायामा सहकाया गने, 

7.20.१४ मातहत सरकारी वकील कायाालयको आधथाक प्रशासन सम्बन्िी कायाको अनगुमन, 
धनरीिण गरी धनदेशन ददई आधथाक अनशुासन कायम गने/ गराउने, 

7.20.१५ ववभाग प्रमखु / लेखा उिरदायी अधिकारीबाट तोवकए बमोस्िम आधथाक प्रशासन 
सम्बन्िी अन्य काया गने । 

 

7.21  पसु्तकालय तथा संग्रहालय व्यवस्थापन शाखाः मानव संसािन महाशाखा अन्तगात रहने 
यस शाखाबाट देहाय बमोस्िमका कायासम्पादन हनुेछन ; 
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पसु्तकालय तफा ः 
7.21.1 कायाालयमा पसु्तकालयलाई व्यवस्स्थत गना साइवर सरुिा र सूचना, सञ्चार प्रववधि 

शाखासाँग सहकाया गरी पसु्तकाय सम्बन्िी सफ्टवेयर धनमााण गरी कायाान्वयनमा 
ल्याउने, 

7.21.२ महान्यायाधिवक्ताको कायाालयमा रहेका पसु्तक एवं अन्य अध्ययन सामग्रीको 
रस्ििरमा र ववद्यतुीय माध्यमबाट समेत सूचीकरण तथा वगीकरण गरी व्यवस्स्थत 
वकधसमले प्रत्येक पसु्तक/ अध्ययन सामग्रीमा संकेत नम्बर (कोि बार) राख्न,े 

7.21.३ पसु्तकालय धभर अनशुासन र मयाादा कायम हनुे गरी सरकारी वकील, कमाचारीका 
साथै कानून व्यवसायी र उच्च स्शिा गने कानूनका ववद्याथीले समेत अध्ययन गना 
सक्ने व्यवस्था धमलाउने, 

7.21.४ ववधभन्न प्रकाशक तथा धबिेतासाँगको सम्पका बाट बिारमा उपलब्ि पसु्तक पधरका 
आददको सूची तयार गरी ववधनयोस्ित बिेटको पररधि धभर रही कायाालयको 
कायासम्पादनसाँग सम्बस्न्ित पसु्तक/ अध्ययन सामग्रीको खररद प्रविया अगाधि 
बढाउन महाशाखा प्रमखु समि पेश गने,  

7.21.५ सरकारी वकील तथा कमाचारीलाई आवश्यक पने ऐन धनयम लगायतका पसु्तक, 

रािपर, तथा परपधरका भरपाई गरी उपलव्ि गराउन ेर सोको व्यवस्स्थत अधभलेख 
राख्न,े  

7.21.६ पसु्तकालयमा रहेका कायासम्पादनमा उपयोगी पसु्तक तथा अन्य पाठ्यसामग्री 
सरकारी वकील तथा कमाचारीलाई मार अधभलेख राखी धसधमत समयका लाधग 
आवासमा लैिाने र समयमै वफताा गने व्यवस्था गने । यसरी लधगएका पसु्तक वा 
अन्य सामग्री कुनै व्यहोराले धमनाहा नगने बिारमा उपलब्ि त्यस्ता पसु्तक नै 
दास्खला गनुापने व्यवस्था धमलाउने, 

7.21.७ कमाचारीहरू सरुवा वा अवकाश हुाँदा रमाना गनुा वा कायाालयबाट धसफाररसपर ददन ु
अस्घ धनिहरू स्िम्मामा रहेका पसु्तक वफताा धलई चकु्ता धसफाररस गनुापने पद्धधतको 
ववकास गने, 
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7.21.८ राविय तथा अन्य देशका पसु्तकालयसाँग समन्वय गरी त्यस्ता पसु्तकालयमा रहेका 
पसु्तक अध्ययन सामग्री अध्ययन गना पाठ्यसामग्री ववद्यतुीय माध्यमबाट 
आदानप्रदान गना अवलम्बन गनुापने कायाका सम्बन्िमा प्रस्ताव तयार गरी 
महाशाखा प्रमखु समि पेश गरी ववद्यतुीय पसु्तकालयको ववकास गने,  

7.21.९ पसु्तकालयलाई व्यवस्स्थत र थप प्रभावकारी बनाउन पसु्तकालय ववकास सम्बन्िी 
नीधत तथा योिना तयार गरी महाशाखा प्रमखु समि पेश गरी कायाान्वयन गने,  

7.21.१० कायाालयको कायासम्पादनका लाधग आवश्यक ऐन, धनयम, कानून पधरका लगायत 
अन्य सैद्धास्न्तक ववषयका पसु्तकको ववद्यतुीय प्रधत िाउनलोि गरी ववषयगत 
रूपमा वगीकरण गरी व्यवस्स्थत रूपमा अधभलेख राखी सहि पहुाँचको व्यवस्था 
धमलाउने, 

7.21.1१ ववधभन्न प्रकाशक एवं लेखकका वेभसाइट सब्सिाइव गरी सरकारी वकीलको 
कायासम्पादनका लाधग आवश्यक पसु्तक, पधरकाका ववद्यतुीय प्रधतको प्राधप्त, 
अधभलेख र पहुाँचको व्यवस्था गने,  

7.21.1२ महाशाखा प्रमखुबाट तोके बमोस्िम पसु्तकालय व्यवस्थापन र प्रभावकारी सञ्चालन 
सम्बन्िी अन्य काया गने । 

संग्रहालय तफा  
7.21.1३ महान्यायाधिवक्ताको कायाालयमा स्थावपत संग्रहालयमा रहेका सम्पूणा सामग्रीको 

ववद्यतुीय माध्यमबाट अधभलेख राखी उस्चत संरिणको व्यवस्था गने, 
7.21.1४ सरकारी वकीलको ऐधतहाधसकता झल्कन े खालका परम्परागत वस्त,ु धलखत 

अवकाश प्राप्त अधिकारीसाँग सम्पका  गरी प्राप्त गरी संग्रहालयमा राख्न,े 
7.21.1५ अवकाश भएका व्यस्क्तत्व वा धनिका पररवारका सदस्यबाट सरकारी वकील 

कायाालय र कायासम्पादनको अनभुव, संस्थागत अवस्था र संस्था सम्बन्िी  लेख, 
आत्मकथा प्राप्त गरी वा अन्तवााताा धलई धलवपबद्ध गना प्रस्ताव तयार गरी धनणाय 
कायाान्वयन गने, 

7.21.1६ प्रकरण 7.21.15 बमोस्िम प्राप्त गरेका सामग्री संग्रहालयमा राख्न ेव्यवस्था गने, 
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७.२१.१७ कायाालय स्थापनादेस्ख हालसम्म कायारत महान्यायाधिवक्ता/नायब 
महान्यायाधिवक्ताको फोटो सवहतको कायाकाल देस्खने वववरण अद्याबधिक गरी 
राख्न ेव्यवस्था गने, 

7.21.1८ कायाालयको स्थापना हुाँदा देस्खको कानून (ऐन, धनयम), महान्यायाधिवक्ता धनयसु्क्त, 
अधिकार प्रत्यायोिन सम्बन्िी रािपर, नेपाल कानून आयोग, सरकारी धनकाय, 
अन्य पसु्तकालय, संस्थाबाट प्राप्त गरी संग्रहालयमा राख्न ेव्यवस्था गने,  

7.21.1९ संग्रहालयमा रहेका सामग्रीको बाह्य अवलोकन वा संग्रहालयमै अध्ययन गना सवकन े
आवश्यक व्यवस्था धमलाउने, 

7.21.२० पसु्तकालय तथा संग्रहालयको संचालन, व्यवस्थापन र ववकासका लाधग 
महान्यायाधिवक्ता, ववभागको प्रमखु तथा महाशाखा प्रमखुबाट तोके बमोस्िम 
अन्य काया गने । 

 

7.22 स्िन्सी शाखाः मानव संसािन महाशाखा अन्तगात रहने यस शाखाबाट देहाय 
बमोस्िमका कायासम्पादन हनुेछन ; 

7.22.1 महान्यायाधिवक्ताको कायाालयमा रहेको सरकारी सम्पस्िको स्िम्मा त्यसको लगत, 

संरिण र बरबझुारथ सम्बन्िी काम गने गराउने साथै खचा भएर िान े र खचा 
भएर निाने स्िन्सी एवं मेधसनरी सामानको से्रस्ता अद्याबधिक गने, 

7.22.२ खररद एकाइबाट भएको धनणाय बमोस्िम खररद गररएका कायाालयको लाधग चावहन े
कागि, कलम, मसी, फधनाचर आदद भौधतक स्चिवस्तहुरू रूि ुगरी बझुी आम्दानी 
बााँध्ने, मौज्दात राख्न,े संरिण गने, 

7.22.३ स्वीकृत माग फारमका आिारमा मौिदात सामानहरू उपलव्ि गराई यसरी उपलब्ि 
गराइएका सामग्री कमाचारीगत रूपमा अधभलेख राख्न,े  

7.22.४ खचा भएर निान ेके कधत स्िन्सी सामानहरू कुन कुन कोठामा छन  धतनको कस्तो 
स्स्थधत छ,  व्यवस्स्थत अधभलेख राखी त्यस्ता सामानको सूची सम्बस्न्ित कोठामा 
सबैले देख्न ेस्थानमा राख्न,े 

7.22.५ समय समयमा खररद आदेश र माग फाराम एवं मौज्दातको वहसाब धमलेको छ/ 
छैन हेरी स्िन्सी धनरीिण धनदेशनको पालना गने,  
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7.22.६ आन्तररक लेखा परीिण एवं अस्न्तम लेखा परीिण िोरलाई स्िन्सी सामानको लेखा 
परीिण गने कायामा सघाउन,े 

7.22.७ कायाालयमा रहेका सवारी सािन, अन्य ववद्यतुीय लगायत भौधतक सामग्री ममात 
संभार गनुापने आवश्यकता पवहचान गरी वास्तवमा ममात नगरी नहनु े कायाको 
लागत अनमुान तयार गरी/ गराई महाशाखा प्रमखुबाट स्वीकृत गराई गणुस्तरीय, 
वटकाउ र धमतव्ययी हनुे गरी ममात गने, 

7.22.८ ववभाग प्रमखु एवं महाशाखा प्रमखुबाट तोकेका स्िन्सी शाखा सम्बन्िी अन्य काया 
गने ।  

 

7.23 दताा चलानी तथा सोिपछु फााँटः मानव संसािन महाशाखा अन्तगात रहने यस 
शाखाबाट देहाय बमोस्िमका कायासम्पादन हनुछेन ; 

7.23.1 कायाालयमा प्राप्त भएका स्चठीपर / कागिात बझुी बझु्नेको नाम, पद र धमधत स्पष्ट 
खलुाई भरपाई ददने र यसरी प्राप्त भएका प्रत्येक कागिपर धनिााररत ढााँचाको दताा 
वकताबमा र ववद्यतुीय माध्यममा (कम्प्यटुरमा) तरुून्त दताा गरी दताा नम्बर र 
धमधत प्रववष्ट गने,  

7.23.२ महान्यायाधिवक्तालाई सम्बोिन गररएका खामबन्दी स्चठीहरू नखोली खामको बावहर 
दताा नम्बर उल्लेख गरी तरुून्त महान्यायाधिवक्ताको सस्चवालयमा र गोप्य पर 
समेत नखोली ववभाग प्रमखु समि पेश गरी भएको तोक आदेश बमोस्िम 
सम्बस्न्ित महाशाखा/ शाखामा बझुाई बझुाएको अधभलेख राख्न,े 

7.23.३ प्रकरण 7.2३.2 बाहेकका अन्य कागिपर खाम खोली दताा गरी महाशाखा प्रमखु 
समि पेश गरी भएको तोक आदेश बमोस्िम तत्काल सम्बस्न्ित शाखा/फााँटमा 
बझुाई दताा वकताबमा अधभलेख राख्न,े 

7.23.४ प्रकरण 7.2३.3 मा िेसकैु उल्लेख भएता पधन सम्बस्न्ित महाशाखा / शाखा 
खलु्न े गरी प्राप्त भएका वा चलानी वकताब हेरी यवकन गरी सम्बस्न्ित 
महाशाखा/शाखा पिा लगाई मदु्दासाँग सम्बस्न्ित धमधसल कागिात दताा गरी पर 
प्राप्त भएकै ददन सम्बस्न्ित महाशाखा / शाखाको प्रमखु समि पेश गरी दताा 
वकताबमा अधभलेख राख्न,े   
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7.23.५ कायाालयबाट अन्यर पठाउने पर, कागिात परको धमधत, परको ववषय, पठाइन े
कायाालय वा अदालतको नाम, सम्बस्न्ित शाखा उल्लेख गरी धनिााररत ढााँचाको 
चलानी रस्ििर र ववद्यतुीय माध्यममा समेत चलानी गने, 

7.23.६ कायाालयबाट अन्यर पठाउने पर/कागिात परको धमधत, परको ववषय, पठाइन े
कायाालय वा अदालतको नाम, सम्बस्न्ित शाखा उल्लेख गरी परहरू धनिााररत 
ढााँचाको चलानी वकताब र ववद्यतुीय माध्यममा समेत अधभलेख राखी चलानी गने, 

7.23.७ अन्य कायाालयमा पठाइने स्चठीपरहरू चलानी गरे कै ददन भरपाई वकताबमा चढाई 
वा कायाालय प्रधतमा नै बझु्नकेो नाम दिाा र धमधत खलु्न ेव्यहोराको भरपाई गराई 
वझुाउन े/ हलुाक दास्खला गने, 

7.23.८ दताा चलानी सम्बन्िी काया गदाा कुनै बािा अड्चन परे कमाचारी प्रशासन शाखाको 
प्रमखुबाट धनकासा धलई काया गने। 

7.23.९ कायाालयबाट सम्पादन हनुे कायासाँग समबस्न्ित ववषयमा सेवाग्राहीलाई आवश्यक 
िानकारी प्रदान गने । 

7.23.१० कायाालयबाट सम्पादन हनुे कायाहरु मध्ये सेवाग्राहीको सरोकार रहेको 
कायासम्पादन हनुे ववभाग, महाशाखा र शाखाको िानकारी प्रदान गने । 

 

7.24  मानव अधिकार संरिण तथा कानूनी राय ववभागः यस ववभागबाट देहाय बमोस्िमका 
कायासम्पादन हनुछेन ; 

7.24.1 नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकेको पदाधिकारीलाई संवैिाधनक एवम  कानूनी 
ववषयमा प्रदान गररने राय परामशा सम्बन्िी काया गने, 

7.24.२ नेपाल सरकारका ववधभन्न धनकायबाट कानूनी राय माग्नपुने ववषयमा कायाववधि 
सम्बन्िी िानकारी गराउन े कानूनी राय सम्बन्िी ददग्दशान तिुामा, कायाान्वयन, 

मूल्याङ्कन र पररमािान सम्बन्िी काया गने, 
7.24.३ कानूनी रायका ववषयमा नेपाल सरकारका धनकाय वा पदाधिकारीहरूसाँग छलफल, 

अन्तविा या र गोष्ठी आदद कायािम व्यवस्थापन र सञ्चालन गने, 
7.24.४ कानूनी रायका सम्बन्िमा मातहतका सरकारी वकील कायाालयलाई आवश्यक 

धनदेशन ददने तथा कानूनी रायमा एकरूपता ल्याउन आवश्यक कदम चाल्ने, 
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7.24.५ कायाालयले ददएको कानूनी रायको अधभलेख व्यवस्स्थत गने, 
7.24.६ वहरासत र कारागारमा रहेको व्यस्क्तलाई मानवोस्चत व्यवहार गरे नगरेको ववषयमा 

अनगुमन र आवश्यक धनदेशन सम्बन्िी गने/गराउने, 
7.24.७ सवोच्च अदालतबाट भएका कानूनको व्याख्या वा प्रधतपाददत कानूनी धसद्धान्त 

कायाान्वयन भए, नभएको सम्बन्िमा अनगुमन गने/गराउने, 
7.24.८ ववभाग मातहतका सरकारी वकील तथा कमाचारीले सम्पादन गरेका संख्यात्मक काया 

वववरण, त्यसको गणुस्तर देस्खने धनस्ित ढााँचाको फराम तयार गरी प्रत्येक तीन 
तीन मवहनामा कायाालय तथा िनशस्क्त व्यवस्थापन ववभागमा धसफाररस साथ 
पठाउने,  

7.24.९ महान्यायाधिवक्ताले तोकेका वा संवविान तथा प्रचधलत कानून बमोस्िम यस 
ववभागसाँग सम्बस्न्ित अन्य काया गने। 

 

7.25 मानव अधिकार संरिण तथा न्यावयक धसद्धान्त अनगुमन महाशाखाः मानव अधिकार 
संरिण, कानूनी राय ववभाग अन्तगात रहने यस महाशाखाबाट देहाय बमोस्िमका 
कायासम्पादन हनुछेन ; 

7.25.१ वहरासत तथा कारागारमा रहेका व्यस्क्तलाई मानवोस्चत व्यवहार गरे नगरेको 
सम्बन्िमा धनयधमत रूपमा अनगुमन गने गराउने सम्बन्िी कायािम तिुामा गरी 
कायाान्वयन गने,  

7.25.२ वहरासत तथा कारागारको एकीकृत अनगुमन प्रधतवेदन तयार गरी प्रधतवेदनमा 
औल्याइएका तथ्यगत वववरण, यसमा गनुापने सिुार र अन्य समसामवयक सझुावका 
ववषयमा सरोकारवालासाँग छलफल/अन्तविा या सम्बन्िी कायािम तिुामा गरी 
धनणाय कायाान्वयन गने, 

7.25.३ वहरासतमा रहेको व्यस्क्तलाई संवविानको अिीनमा रही मानवोस्चत व्यवहार नगरेको 
वा त्यस्तो व्यस्क्तलाई आफन्तसाँग वा कानून व्यवसायी माफा त भेटघाट गना 
नददएको भने्न उिरुी परेमा वा िानकारी हनु आएमा छानधबन/धनणाय गरी त्यस्तो 
हनुबाट रोक्न सम्बस्न्ित अधिकारीलाई आवश्यक धनदेशन ददने सम्बन्िी काया गने, 
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7.25.४ संवविान तथा प्रचधलत कानून बमोस्िम अपराि पीधितको संरिण र धतनका हक 
अधिकारका प्रत्याभधूतका लाधग सरकारी वकीलबाट अवलम्बन गनुापने नीधत 
तिुामा र कायाान्वयन सम्बन्िी काया गने, 

7.2५.५ कसूर पीधित सहायता र सािी संरिण सम्बन्िी केन्रीय एकाइको रूपमा काम गने, 
 

7.25.६ मदु्दा माधमलाको रोहमा सवोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रधतपाददत 
कानूनी धसद्धान्तको कायाान्वयन भए वा नभएको अनगुमन गने, गराउने सम्बन्िमा 
कायािम तिुामा गरी कायाान्वयन गने, 

7.25.७ आफु मातहतका शाखाबाट गररने काया प्रभावकारी रूपमा सम्पादन भए नभएको 
धनयधमत अनगुमन गरी ववभागको प्रमखुलाई िानकारी गराई आवश्यक धनदेशन 
ददने, 

7.2५.८ सवोच्च अदालतबाट ररट धनवेदनमा भएको अस्न्तम आदेश सम्बस्न्ित धनकायमा 
िानकारी ददने, 

7.2५.९ सवोच्च अदालतबाट भएको कानूनको व्याख्या वा प्रधतपाददत धसद्दान्तको 
कायाान्वयनका सम्बन्िमा भए गरेका काम कारवाहीको अधभलेख राख्न,े 

 

7.2५.१० महाशाखा मातहतका सरकारी वकील तथा कमाचारीले सम्पादन गरेका संख्यात्मक 
काया वववरण, त्यसको गणुस्तर देस्खने धनस्ित ढााँचाको फाराम तयार गरी प्रत्येक 
तीन तीन मवहनामा ववभाग प्रमखु समि पेश गने,  

7.25.११ महान्यायाधिवक्ता र सम्बस्न्ित नायब महान्यायाधिवक्ताले तोकेका तथा 
महाशाखासाँग सम्बस्न्ित अन्य काया गने । 

 

7.2६ कसूर पीधित तथा सािी संरिण शाखाः मानव अधिकार संरिण तथा न्यावयक धसद्धान्त 
अनगुमन महाशाखा अन्तगात रहने यस शाखाबाट देहाय बमोस्िमका कायासम्पादन 
हनुेछन ; 

7.2६.1 संवविान तथा प्रचधलत कानून बमोस्िम अपराि पीधितको संरिण र धतनका हक 
अधिकारका प्रत्याभधूतका लाधग सरकारी वकीलबाट सम्पादन गने काया सम्बन्िी 
कायािम तयार गरी कायाान्वयन गने, 
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7.2६.२ अपराि पीधित सहायताका लाधग सरकारी वकील कायाालयमा फोकल पशान तोक्ने, 
पीधित मैरी किको व्यवस्थापन र सदपुयोग सम्बन्िी काया गने,  

7.2६.३ कसूर पीधित तथा सािी संरिण सम्बन्िी कानूनी व्यवस्था र नस्िर अद्यावधिक गरी 
सरकारी वकीलहरूलाई िानकारी गराउने, 

7.2६.४ कसूर पीधित तथा सािी संरिण सम्बन्िी अधभलेख व्यवस्स्थत गने, 
7.2६.५ कसूर पीधित र सािी संरिण सम्बन्िमा नपेाल प्रहरी तथा अनसुन्िान गने अन्य 

धनकायसाँग समन्वय र सहकाया गने, 
7.2६.६ कसूर पीधित तथा सािी संरिणको अवस्थाका बारेमा अनगुमन गरी प्रधतवेदन तयार 

गने, 
7.2६.७ कसूर पीधित तथा सािीका गनुासाहरू सनुवुाइ गने र आवश्यक सझुाव ददने, 
7.2६.८ कसूर पीधित तथा सािी संरिण सम्बन्िी अन्य कायाहरू गने, 
7.2६.८ ववभागको प्रमखु तथा महाशाखा प्रमखुबाट तोवकए बमोस्िमका अन्य कामहरू गने। 

 

 

7.2७ कानूनी राय महाशाखाः मानव अधिकार संरिण, कानूनी राय ववभाग अन्तगात रहने यस 
महाशाखाबाट देहाय बमोस्िमका कायासम्पादन हनुेछन ; 

7.2७.1 नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकेको पदाधिकारीलाई संवैिाधनक एवम  कानूनी 
ववषयमा राय परामशा प्रदान गने सम्बन्िी काया गने, 

7.2७.२ कानूनी राय माग्नपुने ववषयमा कायाववधि सम्बन्िी िानकारी गराउने तथाद कानूनी 
राय सम्बन्िी ददग्दशान तिुामा, कायाान्वयन र पररमािान सम्बन्िी काया गने, 

7.2७.३ कानूनी रायका ववषयमा नेपाल सरकारका धनकाय वा पदाधिकारीहरूसाँग छलफल, 

अन्तविा या र गोष्ठी आदद कायािम धनमााण र सञ्चालन गने, 
7.2७.४ कायाालयले ददएको कानूनी राय अधभलेखीकरण गरी व्यवस्स्थत गने, 
7.2७.५ महाशाखा मातहतका सरकारी वकील तथा कमाचारीले सम्पादन गरेका संख्यात्मक 

काया वववरण, त्यसको गणुस्तर देस्खने धनस्ित ढााँचाको फराम तयार गरी प्रत्येक 
तीन तीन मवहनामा ववभाग प्रमखु समि पेश गने,  
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7.२७.६ महान्यायाधिवक्ता र सम्बस्न्ित नायब महान्यायाधिवक्ताले तोकेका तथा महाशाखासाँग 
सम्बस्न्ित अन्य काया गने। 

 

7.२८ अपरािशास्त्रीय अनसुन्िान केन्रः मानव अधिकार संरिण, कानूनी राय ववभाग अन्तगात 
रहने यस केन्रबाट देहाय बमोस्िमका कायाहरू सम्पादन हनुेछन ; 

7.२८.1 अपरािको कारण, प्रवृस्ि, रोकथामका उपाय समेतका अपरािका आयामहरु तथा 
अपराि र फौिदारी न्याय प्रशासन सम्बन्िमा अध्ययन ववश्लषेण गने । 

7.२८.1 अपरािको सूचना संकलन र तथ्यांक व्यवस्थापनका सम्बन्िमा अपराि अनसुन्िान, 
अधभयोिन गने धनकायसाँग समन्वय गने । 

7.२८.३ नेपाल सरकारबाट मस्यौदा भएका फौिदारी कानूनसाँग सम्बस्न्ित वविेयकहरुमा राय 
प्रधतविया प्रदान गने  

7.२८.४ दण्ि नीधत, यसको प्रयोग तथा पररणाम समेत अध्ययन गरी अपराि र दण्िको 
अनपुातका सम्बन्िमा अध्ययन अनसुन्िान गने र सम्बद्ध धनकायमा सझुाव पेश 
गने, 

7.२८.५ फौिदारी कानून कायाान्वयनको प्रभावकाररताका सम्बन्िमा अध्ययन अनसुन्िान गरी 
सझुाव पेश गने। 

7.२८.६ नयााँ वकधसमका अपरािको पवहचान र सिाय गना आवश्यक पने कानून धनमााणका 
लाधग सझुाव तयार गने,  

7.२८.७ फौिदारी न्याय प्रशासनसाँग सम्बस्न्ित प्रचधलत कानून कायाान्वयनको िममा कुनै 
कदठनाई आई परेमा वा कुनै ववषयमा कानून बनाउन ुपने वा भई रहेको कानून 
संशोिन गना वा बनी रहेको कानून लागू गनुापने देस्खएमा नेपाल सरकार समि 
प्रस्ततु गने सझुाव तयार गने, 

७.२८.८ योिनाले केन्रबाट सम्पादन हनुे गरी धनिााररत वियाकलाप सम्पादन गनुाका साथै 
महान्यायाधिवक्ता वा ववभागको प्रमखुबाट तोवकएका अन्य काया गने। 

 

7.२९ ववषयगत मदु्दा महाशाखाः प्रकरण 3.३ मा उस्ल्लस्खत ववषयगत मदु्दा महाशाखाबाट 
देहाय बमोस्िम कायासम्पादन हनुछेन ;  
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7.२९.1 ववषयगत मदु्दा महाशाखाले बहस पैरवी गने गरी मदु्दा तथा ररट शाखाबाट प्राप्त 
भएका धमधसलको मदु्दा तथा ररटको छुट्टाछुटै्ट ववषयगत वववरण सवहतको दायरी 
अधभलेख तयार गरी धमधसल कागिात अद्याबधिक गरी राख्न,े 

7.२९.२ अन्तरकालीन आदेश उपर धनवेदन, पनुरावेदन, मदु्दा दोहोर् याउन धनवेदन, 
पनुरावलोकनको धनवेदन गना कायाालयबाट सवोच्च अदालतमा दताा भएका र 
प्रधतवादीबाट दताा भई कायाालयबाट प्रधतरिा गनुापने सरकार वादी मदु्दा, ररट एवं 
अन्तररम आदेश बदर गरी पाउन ददएका धनवेदनमा महान्यायाधिवक्ता/ कायाालय 
तथा िनशस्क्त व्यवस्थापन ववभागका प्रमखुबाट काया ववभािन भए अनसुार 
सम्बस्न्ित ववषयगत मदु्दा महाशाखाबाट त्यस्तो मदु्दा / ररटमा बहस पैरवी तथा 
प्रधतरिा गने, 

७.२९.३ आफुलाई तोवकएको मदु्दामा सािी परीिण सम्बन्िी कायाको लाधग सम्बस्न्ित 
सरकारी वकील अदालतमा उपस्स्थत भई बकपरमा सामेल हनुे वा कानून 
बमोस्िम श्रब्य दृष्यका संवाद (Video Conferencing) माफा त बकपर हनुेमा सम्बद्ध 
अधिकारीसाँग समन्वय र सहकाया गने, 

7.२९.३ ववषयगत मदु्दा महाशाखामा खवटएका सरकारी वकीलबाट आ-आफुलाई तोवकए 
बमोस्िम मातहत कायाालयबाट प्राप्त मदु्दा चल्ने/ नचल्ने, अन्तरकालीन आदेश 
उपर धनवेदन गने/नगने, आसं्शक धनणाय सदर गने/नगने, मदु्दामा धमलापर गना 
आदेश ददन/ेनददने, पनुरावेदन गने नगने, मदु्दा दोहोर् याउने धनवेदन गने धमधसलमा 
आिार र कारण खलुाई धनणायाथा वटप्पणी पेश गने,  

७.२९.४ प्रकरण ७.२९.३ बमोस्िम पेश भएका मदु्दामा सम्बस्न्ित नायब महान्यायाधिवक्ताले 
महान्ययाधिवक्ताबाट प्रत्यायोस्ित अधिकार बमोस्िम अस्न्तम धनकासा ददने र 
महान्यायाधिवक्ताबाट धनणाय हनुपुने मदु्दामा राय सवहत पेश गने, 

७.२९.५ ववषयगत मदु्दा महाशाखामा खवटएका सम्बस्न्ित सरकारी वकीलले आफुबाट वटप्पणी 
पेश भएका मदु्दामा अन्तरकालीन आदेश उपर धनवेदन गने, पनुरावेदन गने, मदु्दा 
दोहोर् याउन धनवेदन गने, पनुरावलोकनको धनवेदन गने गरी धनणाय भएकोमा 
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पनुरावेदन शाखाबाट भई आएको पनुरावेदन/धनवेदन िााँची पररमािान गरी 
सम्बस्न्ित नायब महान्यायाधिवक्ता समि पेश गने, 

७.२९.६ आफुले बहस पैरवी गरेको वा ववषयगत मदु्दा महाशाखाको प्रमखुले तोकेका नेपाल 
सरकार वादी मदु्दामा सवोच्च अदालतबाट भएका फैसला उपर पनुरावलोकनको 
धनवेदन गने नगने सम्बन्िमा धनणायाथा ववषयगत मदु्दा महाशाखा प्रमखु समि राय 
पेश गने, 

७.२९.७ पनुरावलोकनका लाधग धनवेदन गने धनणाय भएका मदु्दामा प्रकरण ७.२९.५ मा 
उल्लेख भए बमोस्िम गने र पनुरावलोकन नगने गरी धनणाय भएका मदु्दाको 
धमधसल सम्बस्न्ित कायाालयमा पठाउन ेप्रयोिनका लाधग मदु्दा तथा ररट शाखामा 
वफताा पठाई सोको अधभलेख राख्न,े 

७.२९.८ कुनै ववषयगत मदु्दा महाशाखाबाट हेने गरी तोवकएको मदु्दा वा ररट अको मदु्दा 
महाशाखाबाट हेने ववषयवस्तकुो रहेको अवस्थामा आिार र कारण खलुाई नायब 
महान्यायाधिवक्ताले तोक आदेश गरी पठाएको मदु्दामा बहस पैरवी तथा प्रधतरिा 
गने,  

7.२९.९ प्रकरण 7.२९.८ बमोस्िम मदु्दा वा ररट अको मदु्दा महाशाखामा पठाएकोमा मदु्दा 
पठाउने महाशाखाको दायरी लगत कट्टा गरी सोको िानकारी मदु्दा तथा ररट 
शाखामा तरुून्त ददने, 

7.२९.१० कुनै मदु्दा वा ररट कुन महाशाखाबाट हेने भने्न सम्बन्िमा दिवविा भएमा कायाालय 
तथा िनशस्क्त व्यवस्थापन ववभागका प्रमखुले तोके बमोस्िम हनुे,  

7.२९.११ ववषयवस्तकुो गम्भीरता वा आवश्यकताका आिारमा कुनै ववषयगत मदु्दा 
महाशाखामा दताा रहेका मदु्दा तथा ररटमा ववषयगत मदु्दा महाशाखा प्रमखु बीच 
समन्वय/सल्लाह गरी अन्य मदु्दा महाशाखाका प्रमखु वा सरकारी वकीलले 
समेत बहस पैरवी तथा प्रधतरिा गने, 

७.२९.१२ मदु्दा तथा ररटको बहस पैरवी प्रधतरिा तथा अन्य काम कारवाहीका सम्बन्िमा 
महान्ययाधिवक्ताले ददएको धनदेशन पालना गने,  
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7.२९.१३ ववषयगत मदु्दा महाशाखामा दताा भएका मदु्दा तथा ररट धनवेदनमा फैसला वा 
अस्न्तम आदेश भएपधछ त्यस्ता मदु्दाको महाशाखा दताामा फैसला/अस्न्तम 
आदेशको व्यहोरा िनाई लगत कट्टा गरी सम्बस्न्ित धमधसल कागिात मदु्दा तथा 
ररट शाखामा वफताा पठाउन।े  

 

7.3० महान्यायाधिवक्ताको सस्चवालयः प्रकरण 3.4 बमोिमको सस्चवालयबाट देहाय 
बमोस्िमका कायासम्पादन हनुेछन ः– 

7.3०.1 महान्यायाधिवक्ता समि अस्न्तम धनणाय धनकासाका लाधग पेश हनु े धमधसलहरू 
अध्ययन गरी महान्यायाधिवक्तालाई िानकारी गराउने, 

7.3०.२ महान्यायाधिवक्ताबाट धनकासा भए बमोस्िम धनणाय तयार गरी धनणायको प्रधत 
सवहतको धमधसल मदु्दा चलाउने/नचलाउने धनणायको हकमा मदु्दा तथा ररट शाखामा 
र पनुरावेदन तथा पनुरावलोकनका हकमा पनुरावेदन शाखामा बझुाउने,  

7.3०.३ संवविान तथा प्रचधलत कानून बमोस्िम महान्यायधिक्ताको अध्यिता वा 
महान्यायाधिवक्ता सदस्य हनुे ववधभन्न बोिा, सधमधत लगायतको काया सम्बन्िी 
कायािम तयार गरी पेश गने, 

7.3०.४ महान्यायधिवक्ताको कायासम्पादनमा सहयोग गनुाका साथै बोिा, सधमधतबाट भए गरेका 
धनणाय, कायाको व्यवस्स्थत रूपमा अधभलेख राखी कायाान्वयनका लाधग पठाउने, 

7.3०.५ ववधभन्न व्यस्क्तत्व वा पदाधिकारीसाँग महान्यायाधिवक्ताको भेटघाट, परामशा, बैठक 
आददको कायािम बनाई आधतथ्यता र कायािमलाई व्यवस्स्थत बनाउने, 

7.3०.६ महान्यायाधिवक्ताको कायाकि र सस्चवालयको लाधग आवश्यक पने सरसामान र 
पसु्तकहरूको स्िम्मा, व्यवस्थापन गने,  

7.3०.७ महान्यायाधिवक्ता समि टेधलफोन र ववद्यतुीय माध्यमबाट प्राप्त उिरुी/गनुासोको 
वटपोट बनाई, पेश गरी धनणाय बमोस्िम कायाान्वयन गने, 

7.3०.८ प्रशासकीय एवं व्यवस्थापकीय ववषयमा महान्यायाधिवक्ताबाट ददइएका आदेश र 
धनणायहरूको कायाान्वयनको लाधग सम्बद्ध कायाालय, ववभाग वा महाशाखामा 
संप्रवेषत गरी कायाान्वयनको अवस्थाबारे िानकारी धलई महान्यायाधिवक्ता समि 
पेश गने,  
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7.3०.९ महान्यायाधिवक्ताबाट सम्पादन भएका काम कारबाहीको ववद्यतुीय माध्यमबाट समेत 
अधभलेख राख्न,े  

7.3०.१० महान्यायाधिवक्ता र कायाालय तथा िनशस्क्त व्यवस्थापन ववभागको प्रमखुबाट 
तोकेका मदु्दा/ररटमा बहस पैरवी तथा प्रधतरिा गने, 

7.3०.1१ महान्यायाधिवक्ताबाट तोके बमोस्िका अन्य आवश्यक काम गने। 
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पररच्छेद-चार 

मातहतका कायाालयबाट सम्पादन हनु ेकाया वववरण 

 

8  उच्च सरकारी वकील कायाालयः यस कायाालयमा रहेका देहायका शाखा/ फााँटबाट देहाय 
बमोस्िमका कायासम्पादन हनुेछन ; 

८.१ मदु्दा तथा ररट शाखाः यस शाखाबाट देहाय बमोस्िमका कायासम्पादन हनुेछन ; 
८.१.१ मातहत कायाालयबाट प्राप्त मदु्दाका धमधसलमा धनणाय धनकासाको वटप्पणी पेश गना 

सरकारी वकील वीच समानपुाधतक र उपयकु्तताका आिारमा स्िल्ला ववभािन गरी 
स्िम्मेवारी तोक्ने प्रस्ताव तयार गरी कायाालय प्रमखु समि धनणायाथा पेश गने, 

८.१.२ मातहत स्िल्ला सरकारी वकील कायाालयबाट प्राप्त मदु्दा चलाउने/नचलाउन,े 
अन्तरकालीन आदेश उपर धनवेदन गने/नगने, पनुरावेदन गने/नगने, आसं्शक धनणाय 
समथान गने/नगने सम्बन्िमा प्राप्त धमधसल तथा धमलापरका धनवेदनमा कायाालय 
प्रमखुबाट तोवकएका स्िल्लाको तोवकएका सरकारी वकील समि यथाशीघ्र पेश गरी 
अधभलेख राख्न,े  

८.१.३ मातहत स्िल्ला सरकारी वकील कायाालयबाट प्राप्त भएका प्रकरण ८.१.२. मा 
उस्ल्लस्खत ववषयमा कायाालयबाट ददइने धनकासा, आदेश वा धनणायमा एकरूपता 
कायम गने सम्बन्िमा सरकारी वकील बीच आवश्यक छलफल र समन्वय गरी 
एकरूपता कायम गने, 

८.१.४ धनकासा धनणाय भए पधछ सम्बस्न्ित सरकारी वकील कायाालयमा धनणाय कायाान्वयनका 
लाधग धमधसल वफताा पठाउन ुपनेमा धनणायको प्रधतधलवप साथै राखी हदम्याद नगजु्रन े
गरी तरुून्त पठाउने, आफ्नै कायाालयबाट पनुरावेदन वा धनवेदन दताा गनुा पनेमा 
वटप्पणी पेश गने सरकारी वकीलको समन्वयमा पनुरावेदनपर वा धनवेदनपर तयार 
गरी सम्बस्न्ित अदालतमा दायर गने, धनकासाका लाधग धमधसल महान्यायाधिवक्ताको 
कायाालयमा पठाउनपुनेमा धनणायको प्रधतधलवप साथै राखी म्याद/हदम्यादलाई ख्याल 
गरी म्याद ननाघ्ने गरी यथासंभव धछटो पठाउने, 
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८.१.५ महान्यायाधिवक्ताबाट प्रत्यायोस्ित अधिकार बमोस्िम कायाालयबाट मदु्दा नचलाउन ेगरी 
अस्न्तम धनकासा भएका मदु्दाको धनणाय सवहत छुटै्ट अधभलेख राख्न,े 

८.१.६ ववधभन्न सरकारी धनकायहरूबाट कायाालय माफा त उच्च अदालतमा पेश गररने धलस्खत 
िवाफ ररतपूवाक भए नभएको, आवश्यक कागिात रहे नरहेको ववचार गरी दतााका 
लाधग अदालतमा पठाउने, ररत नपगेुको वा म्याद नाघेको कारण अदालतबाट वफताा 
भएका धलस्खत िवाफ सम्बस्न्ित कायाालयमा वफताा पठाउने। 

८.१.७ सरकारी धनकायबाट कायाालय माफा त धलस्खत िवाफ तयार गनुा अस्घ िवाफ लेख्न, 
धलस्खत िवाफ साथ संलग्न गनुापने कागिातका लाधग सल्लाह धलने पररपावटको 
ववकास गना आवश्यक समन्वय/अन्तरविया गने लगायत धलस्खत िवाफसाँग 
सम्बस्न्ित अन्य व्यवस्थापन गने । 

८.१.८ उच्च अदालतमा दताा भएका सरकार वादी मदु्दा, अन्तरकालीन आदेश उपरको 
धनवेदन, पनुरावेदन, सरकार वादी मदु्दामा प्रधतवादीको तफा बाट परेका पनुरावेदन, 
धनवेदन र प्रधतरिाका लाधग प्राप्त भएका मदु्दा तथा ररट धनवेदनको धनिााररत 
ढााँचाको अधभलेख वकताबमा वववरण प्रववष्ट गरी धमधसल कागिात मगाई 
अद्याबधिक गरी बहस पैरवी व्यवस्थापन शाखामा बझुाउने, 

८.१.९ कायाालयबाट बहस पैरवी तथा प्रधतरिा गरेका मदु्दा तथा ररटमा उच्च अदालतबाट 
फैसला वा अस्न्तम आदेश भए पधछ अदालतको अधभलेख धमल्ने गरी दायरी 
रस्ििरमा लगत कट्टा गरी वववरण िनाउने, 

८.१.१० मदु्दा सम्बन्िी काम कारवाहीको धनिााररत ढााँचाको माधसक तथा वावषाक प्रधतवेदन 
तयार गरी समयमै महान्यायाधिवक्ताको कायाालयमा पठाउने, यसरी प्रधतवेदन 
तयार गदाा फैसला/आदेशको पररणाम खलुाउन फैसलाको िानकारी प्राप्त 
नभएकोमा पेशी वकताब र बहस गने सम्बस्न्ित सरकारी वकीलले धमधसलमा 
खलुाएको व्यहोराको आिार समेत धलने, 

८.१.११ कायाालयबाट बहस पैरवी र प्रधतरिा गररएका सरकार वादी मदु्दामा उच्च 
अदालतबाट फैसलाको िानकारी प्राप्त भएपधछ फैसलाको प्रधतधलवप सवहत बहस 
गने सरकारी वकील कायाालयमा उपस्स्थत भए धनि र अन्यर सरूवा भई वा 
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अन्य कारणले अनपुस्स्थत भए कायाालय प्रमखुबाट तोवकएका सरकारी वकील 
समि पेश गने, 

८.१.१२ प्रकरण ८.१.११ बमोस्िम धमधसल प्राप्त भए पधछ सम्बस्न्ित सरकारी वकीलले 
फैसला / अस्न्तम आदेश अध्ययन गरी पनुरावेदन / मदु्दा दोहोर् याउन धनवेदन 
गनुा नपनेमा आिार कारण खलुाई कायाालय प्रमखुबाट प्रमास्णत/ धनणाय गराउने, 
पनुरावेदन/मदु्दा दोहोर् याउन े धनवेदन गनुा पनेमा मस्यौदा तयार गरी/ गराई 
ववभागीय पररपरबाट भएको धनदेशन बमोस्िम आफै वा कायाालय प्रमखु समि 
पेश गरी महान्यायाधिवक्ताको कायाालयमा पठाउने व्यवस्था धमलाउने,  

८.१.१३ कायाालयबाट प्रधतरिा गररएका ररट धनवेदनमा अस्न्तम आदेश भए पधछ त्यस्तो 
आदेशको प्रधतधलवप साथै राखी आवश्यक कारबाहीका लाधग सम्बस्न्ित धनकायमा 
धमधसल वफताा पठाई सोको अधभलेख राख्न,े 

८.१.१४ उच्च अदालतबाट फैसला भएका सरकार वादी मदु्दामा पनुरावेदन सम्बन्िी कारवाही 
गनुा नपने गरी कायाालय प्रमखुबाट धनणाय/प्रमास्णत भएका धमधसल प्रधतवादीबाट 
पनुरावेदन परी प्रत्यथी स्झकाउने आदेश बमोस्िम महान्यायाधिवक्ताको 
कायाालयबाट धमधसल माग हनु सक्ने अवस्था र अवधि ववचार गरी त्यस्ता अस्न्तम 
वकनारा लागेका मदु्दाको धमधसल सम्बस्न्ित स्िल्ला सरकारी वकील कायाालयमा 
वफताा पठाई त्यसको स्पष्ट अधभलेख राख्न,े  

८.१.१५ कायाालयबाट भएका मदु्दा चलाउने / नचलाउने धनणाय, मदु्दा दोहोर् याउन े धनवेदन 
नगने धनणायका सक्कल प्रधत माधसक रूपमा छुवट्टन ेगरी धसलधसलेबार धनणाय नम्बर 
अनरुूप फाइधलङ्ग गरी वषा वषाको छुट्टाछुटै्ट वाइस्ण्िङ्ग गरी व्यवस्स्थत रूपमा 
अधभलेख राख्न,े 

८.१.१६ कायाालयबाट बहस पैरवी तथा प्रधतरिा गररएका मदु्दा तथा ररटमा उच्च अदालतबाट 
भएका फैसला वा अस्न्तम आदेशको प्रधत ववद्यतुीय अधभलेखका लाधग साइवर 
सरुिा र सूचना, सञ्चार प्रववधि शाखामा उपलब्ि गराई फैसला वा अस्न्तम आदेश 
ववषयगत र सालवसाली रूपमा छुट्टाछुटै्ट फाइधलङ्ग गरी फैसलाको पररमाण अनसुार 
वषा वषाको वाइस्ण्िङ्ग गरी व्यवस्स्थत रूपमा अधभलेख राख्न,े  



52 
 

८.१.१७ कायाालय प्रमखुबाट तोवकएका अन्य काया गने ।  
 

८.२ बहस पैरवी व्यवस्थापन शाखाः यस शाखाबाट देहाय बमोस्िमका कायासम्पादन हनुेछन ; 
८.२.१ कायाालयबाट बहस पैरवी र प्रधतरिा गनुा पने ररट तथा मदु्दामा प्रभावकाररता ल्याउन 

ववषयगत ववस्शष्टीकरण र काया समानपुाधतकता हनु ेगरी सरकारी वकील वगीकरण 
गने प्रस्ताव तयार गरी धनणायाथा कायाालय प्रमखु समि पेश गने, 

८.२.2 कायाालयबाट बहस पैरवी र प्रधतरिा गनुापने मदु्दामा अदालतबाट पेशीको िानकारी 
पर प्राप्त हनुा साथ धनिााररत ढााँचाको पेशी वकताबमा चढाई पेशी भन्दा सामान्यतया 
सात ददन अगावै सम्बस्न्ित सरकारी वकील समि वा सरकारी वकील नतोवकएकोमा 
कायाालय प्रमखुबाट सरकारी वकील तोकाई धमधसल पेश गने, 

८.२.3 आफुलाई तोवकएको मदु्दामा सािी परीिण सम्बन्िी कायाको लाधग सम्बस्न्ित सरकारी 
वकील अदालतमा उपस्स्थत भई बकपरमा सामेल हनु े वा कानून बमोस्िम श्रब्य 
दृष्यका संवाद (Video Conferencing) माफा त बकपर हनुेमा सम्बद्ध अधिकारीसाँग 
समन्वय र सहकाया गने,  

८.२.४ पेशीको ददन अदालतबाट भएको नधतिा सम्बस्न्ित सरकारी वकीलले प्रष्ट बसु्झने गरी 
सम्बस्न्ित धमधसलमा र तोवकएका कमाचारीले पेशी वकताबमा िनाउने । पेशीको ददन 
फैसला/अस्न्तम आदेश भएका धमधसल मदु्दा, पनुरावेदन तथा ररट शाखामा बझुाई 
अधभलेख राख्न,े 

८.२.५ मदु्दा तथा ररट धनवेदनमा उठाइएका वा रहेका ववषयबस्तकुो गम्भीरताका आिारमा 
समूहगत रूपमा सरकारी वकीलको प्रधतधनधित्व गनुापने देखेमा कायाालय प्रमखु समि 
पेश गरी बहस गने ववषय ववभािन गरी समूहगत रूपमा अदालतमा प्रस्ततु हनुे,  

८.२.६ अदालतबाट बहसको पालो आएको सम्बस्न्ित सरकारी वकीललाई खबर गने 
व्यवस्थालाई चसु्त बनाउने र सामवयक रूपमा सिुारका उपाय अवलम्बन गदै िाने, 

८.२.७ उच्च अदालतबाट साप्तावहक तथा दैधनक पेशी सूची प्राप्त गरी प्रत्येक ददन इिलासमा 
पेश हनुे न्यायािीशहरूको नाम र िम संख्या समेत खलु्ने मदु्दाको दैधनक पेशी सूची 
तयार गरी अधभलेख राखी आवश्यकता अनसुार सरकारी वकीलहरूलाई ववतरण गने,  
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८.२.८ अदालतमा पेश गनुापने बहसनोट बारे बहस गने सरकारी वकीललाई सूचना ददने र 
सरकारी वकीलले पेश गरेको बहसनोटलाई अधभलेख गरी संस्थागत गने तथा 
बहसनोट सम्बन्िमा अन्य व्यवस्थापन गने,  

८.२.९ बहस पैरवी व्यवस्थापन सम्बन्िमा कायाालय प्रमखुबाट तोवकएका अन्य आवश्यक 
काया गने। 

  

८.३ प्रशासन, योिना तथा कानूनी राय शाखाः यस शाखाबाट देहाय बमोस्िमका कायासम्पादन 
हनुेछन ; 

प्रशासन तफा ः 
८.३.१ यस कायाववधिको अिीनमा रही कायाालयमा धनयकु्त वा पदस्थापन हनुे प्रत्येक सरकारी 

वकील तथा कमाचारीलाई कायाालयमा कायाादेश सवहतको स्िम्मेवारी ददने,  
८.३.२ सरकारी वकील तथा कमाचारीको अलग अलग व्यस्क्तगत फाइल खिा गरी सरूवा, 

काि, धबदा, योग्यता, ताधलम, कारवाही, परुस्कार आदद सम्बन्िी वववरण खलु्न े
एकीकृत अधभलेखका साथै व्यस्क्तगत फाइल अद्याबधिक गने, 

८.३.३ सरकारी वकील तथा कमाचारीको कायाालयमा उपस्स्थधतलाई धनयधमत र व्यवस्स्थत 
बनाउन ववद्यतुीय हास्िरी (e-Attendance) सवहतको हास्िरी तथा धबदाको 
व्यवस्थापन सम्बन्िी काया गने,  

८.३.४ सरकारी वकील तथा कमाचारीको कायासम्पादन मूल्याङ्कन तथा सम्पस्ि वववरण फाराम 
प्राप्त गरी समयमै अधग्रम कारवाहीका लाधग सम्बस्न्ित अधिकारी/धनकायमा पेश गने, 

८.३.५ सबै शाखामा सरकारी वकील तथा कमाचारीको कायािमता र कामको ववचार गरी 
अनपुात धमलाई कमाचारी खटाउने हेरफेर गने सम्बन्िमा कायाालय प्रमखु समि पेश 
गने, 

८.३.६ धनयधमत रूपमा कमाचारी बैठकको बन्दोबस्त धमलाई छलफलको वववरणको अधभलेख 
राख्न ेएवम  कायाान्वयन गराउने, 

८.३.७ कायाालयको भौधतक सामानको शाखागत अद्याबधिक लगत, संरिण, ममात संभार, 
धललाम, धमनाहा गरी समसु्चत उपयोगको व्यवस्था धमलाउने, 
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८.३.८  गनुासो सनेु्न अधिकारी एवं सूचना अधिकारी तोक्न कायाालय प्रमखु समि पेश गरी 
नागररक बिापर, उिरुी पेवटकाको व्यवस्थापन लगायत सेवाग्राही सन्तवुष्ट सम्बन्िी 
काया गने, 

८.३.९ अन्तरशाखा समन्वय र सहकाया गने, 
८.३.१० कायाालय भवन पररसरको सरसफाई, बगैंचा एवं कायाालयको सरुिाका लाधग पालो 

पहरा लगायतको काया गने, 
८.३.११ कायाालयका लाधग चावहने कागि, कलम, मसी, फधनाचर आदद भौधतक स्चिवस्तहुरू 

प्रचधलत सावािधनक खररद ऐन, धनयम अनरुूपको प्रविया अपनाई खररद गने, 

मौज्दात राख्न,े संरिण गने र स्वीकृत मागफारामका आिरमा खचा गने, 
८.३.१२  कानून बमोस्िम स्िन्सी धनरीिण गरी प्रधतवेदन व्यवस्स्थत गने, 
८.३.१३ मातहत स्िल्ला सरकारी वकील कायाालयको काम कारबाहीको 

आवधिक/आकस्स्मक धनरीिण/अनगुमन गरी धनदेशन ददई धनिााररत ढााँचामा 
प्रधतवेदन तयार गरी एकीकृत अधभलेख राख्नकुा साथै धनरीिण सम्बन्िी व्यहोरा र 
वववरण ववद्यतुीय माध्यमबाट महान्यायाधिवक्ताको कायाालय मानव संसािन 
महाशाखा र योिना, अनसुन्िान तथा अनगुमन महाशाखामा पठाउने, 

८.३.१४ कायाालय र मातहत स्िल्ला सरकारी वकील कायाालयका सरकारी वकील लगायत 
कमाचारीको काम कारबाहीको गणुस्तरीयता, अग्रसरता र उपयकु्तताका आिारमा 
मूल्याङ्कन गने पद्दधतको ववकास गरी परुस्कार तथा ववभागीय कारबाही गना 
कायाालय प्रमखु समि पेश गरी धनणाय कायाान्वयन गने । 

८.३.१५ कायाालयबाट सम्पादन गनुापने अन्य शाखा वा फााँटलाई नतोवकएका र कायाालय 
प्रमखुबाट तोवकएका कमाचारी प्रशासन र व्यवस्थापन सम्बन्िी अन्य आवश्यक 
काया गने।  

योिना तफा ः 
८.३.१६ वावषाक काया योिना बमोस्िम कायाालयबाट सम्पादन गनुापने रणनीधतक वियाकलाप 

कायाान्वयन, समीिा र प्रधतवेदन गने कायामा योिना कायाान्वयन सधमधतसाँग 
सहकाया गरी योिनाको प्रभावकारी रूपमा कायाान्वयन गने गराउने, 
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८.३.१७ मदु्दा, ररट तथा पनुरावेदन शाखाबाट प्राप्त भएको छलफलका ववषयवस्तलुाई ववचार 
गरी ववधभन्न अनसुन्िान धनकाय एवं कायाालयबाट प्रधतरिा गररने सरकारी 
धनकायका अधिकारीसाँग अन्तविा या, छलफल तथा समन्वय बैठक गने कायािम 
बनाई धनणायाथा कायाालय प्रमखु समि पेश गरी धनणायको कायाान्वयन गने,  

८.३.१८ महान्यायाधिवक्ताको कायाालय, अधभयोिन प्रस्शिण केन्रसाँग समन्वय गरी आफ्नो 
कायाालय र मातहत स्िल्ला सरकारी वकील कायाालयमा कायारत सहायकस्तरका 
कमाचारीहरूलाई कायासम्पादनसाँग सम्बस्न्ित प्रस्शिण पाठ्यिम तिुामा गरी 
प्रस्शिण सञ्चालन गने, 

८.३.१९ कायाालय प्रमखुबाट तोवकएका योिना सम्बन्िी अन्य आवश्यक काया गने।  
 

कानूनी राय तफा ः 
८.३.२० कानूनी रायका लाधग प्राप्त फाइल कागिातहरू दताा गरी अधभलेख राख्न,े 
८.३.२१ माग भएको कानूनी राय प्रदान गना धनिााररत ढााँचा अनरुूप र संलग्न गनुापने 

कागिातहरू भए नभएको अध्ययन गरी कायाालय प्रमखु समि पेश गने,  
८.३.२२ कायाालय प्रमखुबाट भएको धनणायको कायाान्वयन गरी प्रदान गररएका कानूनी राय 

सम्बन्िी वववरण धनिााररत ढााँचामा (ववद्यतुीय माध्यममा समेत) अधभलेख राख्न,े 
८.३.२३ कानूनी रायका ववषयमा नेपाल सरकारका सम्बद्ध धनकाय वा पदाधिकारीहरूसाँग 

छलफल, अन्तविा या र गोष्ठी आदद कायािम धनमााण गरी धनणायका लाधग पेश गरी 
कायािम सञ्चालन गने। 

 

८.४ कसूर पीधित तथा सािी संरिण र वहरासत अनगुमन शाखाः यस शाखाबाट देहाय 
बमोस्िमका कायासम्पादन हनुेछन ; 

८.४.1 मदु्दाको काम कारवाहीमा पिको गोपनीयता कायम गने लगायत कसूर पीधित तथा 
सािी मैरी व्यवहारका लाधग आवश्यक प्रबन्ि गने गराउने, 

८.४.२ कसूर पीधित तथा सािीसाँग बकपर गनुा अस्घ सम्बस्न्ित सरकारी वकीलबाट 
परामशाका साथै बकपर पिात दैधनक भ्रमण भिा उपलब्ि गराउन सहिीकरण 
गने,  
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८.४.३ मदु्दाको सनुवुाइमा कसूर पीधितको सहभाधगताका लाधग सहिीकरण गनुाका साथै 
पीधितले कानून बमोस्िम प्राप्त गने िधतपूधता र धनिको पनुस्थाापना गने कायामा 
सहयोग र सहिीकरण गने, 

८.४.४ कसूर पीधित तथा सािीका गनुासाहरू सनुवुाइ गरी आवश्यक सझुाव ददने,  
८.४.५ कसूर पीधित तथा सािीको वववरण र धतनको संरिण सम्बन्िी अधभलेख व्यवस्स्थत 

गने, 
८.४.६ कसूर पीधित र सािी संरिण सम्बन्िमा नेपाल प्रहरी तथा अनसुन्िान गने र अन्य 

सम्बद्ध धनकायसाँग समन्वय र सहकाया गने, 
८.४.७ प्रादेस्शक िेराधिकार धभर पने वहरासत अनगुमन गने कायाताधलका तयार गरी 

महान्यायाधिवक्ताबाट प्रत्यायोस्ित अधिकार बमोस्िम भएको वहरासत अनगुमन एवं 
धनदेशनको एकीकृत प्रधतवेदन तयार गरी महान्यायाधिवक्ताको कायाालयमा पठाई 
अधभलेख अद्याबधिक गरी राख्न,े 

८.४.८ वहरासत अनगुमन सम्बन्िी कायाको सम्पका  शाखाको रूपमा काया गने 

८.४.९ वहरासत अनगुमनबाट देस्खएका समस्या समािानका लाधग सम्बस्न्ित धनकायका 
प्रधतधनधिहरूसाँग बैठक, छलफलको व्यवस्था गना कायािम तिुामा गरी पेश गने, 

८.४.१० कायाालय प्रमखुबाट तोवकए बमोस्िमका अन्य कामहरू गने। 

 

८.५ साइवर सरुिा र सूचना, सञ्चार प्रववधि शाखाः यस शाखाबाट देहाय बमोस्िमका 
कायासम्पादन हनुछेन ; 

८.५.१ सरकारी वकील कायाालयको कायासम्पादनमा सम्बन्िमा तयार भएका ववधभन्न 
सफ्टवेयरको पररमािान, एकीकरण गने सम्बन्िमा महान्यायाधिवक्ताको कयाालयसाँग 
समन्वय गरी आवश्यक काया गने/गराउने,  

८.५.२ कायाालयबाट सम्पादन हनु े काम कारबाही संभव भएसम्म ववद्यतुीय माध्यमबाट 
सम्पादन गना आवश्यक ववद्यतुीय उपकरण, प्रववधि आददको ववकास गना कायािम 
तयार गरी धनणाय कायाान्वयन गने/गराउने,  
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८.५.३ कायाालयबाट भएका मदु्दा चलाउन/ेनचलाउने धनणायका प्रधत मदु्दा, पनुरावेदन तथा 
ररट शाखाबाट प्राप्त गरी कायाालय र समयावधि छुवट्टने गरी ववद्यतुीय माध्यमबाट 
अधभलेख राख्न,े 

८.५.४  कायाालयबाट दायर भएका अधभयोगपर, पनुरावेदन धनयधमत रूपमा वेभसाइटमा 
अपलोि गने, 

८.५.५ कायाालयबाट बहस पैरवी र प्रधतरिा भएका मदु्दाको फैसलाका प्रधत मदु्दा, पनुरावेदन 
तथा ररट शाखाबाट प्राप्त गरी ववषय र अवधि खलु्न े गरी ववद्यतुीय माध्यमबाट 
अधभलेख राखी सरकारी वकीलको कायासम्पादनमा सहयोगी हनु े फैसलाहरू 
कायाालयको वेभसाइटमा अपलोि गने, 

८.५.६ कायाालयको महत्वपूणा सूचना, तथ्याकं प्राधप्त र उपयकु्तताको छनौट गरी समय र 
ववषयगत रूपमा अद्यावधिक गरी अधभलेखीकृत गने, 

८.५.७ कायाालयको वेभसाइट अद्याबधिक बनाई आवश्यक सूचना, सामग्री सवहतको वेभसाइट 
व्यवस्थापन गने,  

८.५.८ महान्यायाधिवक्ताको कायाालयसाँग ववद्यतुीय माध्यमबाट सम्पका  स्थावपत गने प्रववधि, 
सामग्रीको व्यवस्थापन, ििान तथा सञ्चालन सम्बन्िी आवश्यक काया गने, 

८.५.९ कायाालयमा सूचना प्रववधि तथा ववद्यतुीय अधभलेख शाखाको प्रभावकारी रूपमा 
सञ्चालनका लाधग आवश्यक िनशस्क्तको व्यवस्थापन र िमता ववकास सम्बन्िी 
काया गने, 

८.५.१० Assest  Management System (AMS) सम्बस्न्ित सम्पूणा भौधतक सामग्रीको 
वववरणहरू  सफ्टवेयरमा अपलोि गने, 

८.५.११ Case Management System (CMS) मा वववरण प्रववष्ट गने, 

८.५.१२ कायाालयमा रहेको कम्प्यटुर, ववद्यतुीय सामाग्रीको तथा धस.धस.वट.धभ. समेतको 
सामाग्री चाल ुअवस्थामा राख्न आवश्यक काया गने, 

८.५.१३ साइवर अपरािसाँग सम्बस्न्ित कुनै समस्या वा अल्झन आए महान्यायाधिवक्ताको 
कायाालयको साइवर सरुिा र सूचना, सञ्चार प्रववधि महाशाखा अन्तगातको साइवर 
यधुनटसाँग समन्वय गने, 



58 
 

८.५.१४ कायाालय तथा कमाचारीको Email को काम कारवाही @ag.gov.np माफा त मार 
गने, 

८.५.१५ कायाालयमा कम्प्यटुर/सहायक कम्प्यटुर अपरेटर धनयसु्क्त गदाा Technical Support 
(IT) Staff  हनुे गरी धनयसु्क्त गने व्यवस्था गने, 

८.५.१६ कायाालय प्रमखुबाट तोके बमोस्िम साइवर सरुिा र सूचना, सञ्चार प्रववधि सम्बन्िी 
अन्य काया गने । 

 

८.६  पसु्तकालय शाखाः यस शाखाबाट देहाय बमोस्िमका कायासम्पादन हनुेछन ; 
८.६.१ कायाालयमा रहेका पसु्तक एवं अन्य अध्ययन सामग्रीको रस्ििरमा र ववद्यतुीय 

माध्यमबाट समेत सूचीकरण तथा वगीकरण गरी व्यवस्स्थत वकधसमले प्रत्येक 
पसु्तक/ अध्ययन सामग्रीमा संकेत नम्बर (कोि बार) राख्न,े 

८.६.२ पसु्तकालय धभर अनशुासन र मयाादा कायम हनुे गरी सरकारी वकील, कमाचारी साथै 
कानून व्यवसायी र उच्च स्शिा गने कानूनका ववद्याथीले समेत अध्ययन गना सक्न े
व्यवस्था धमलाउने, 

८.६.३ ववधभन्न प्रकाशक तथा धबिेतासाँगको सम्पका बाट बिारमा उपलब्ि पसु्तक पधरका 
आददको सूची तयार गरी ववधनयोस्ित बिेटको पररधि धभर रही कायाालयको 
कायासम्पादनसाँग सम्बस्न्ित पसु्तक/ अध्ययन सामग्रीको खररद प्रविया अगाधि 
बढाउने,  

८.६.४ सरकारी वकीललाई आवश्यक पने ऐन धनयम लगायतका पसु्तकहरू, रािपर तथा 
परपधरकाहरू भरपाई गरी उपलव्ि गराउने,  

८.६.५ पसु्तकालयमा रहेका कायासम्पादनमा उपयोगी पसु्तक तथा अन्य पाठ्यसामग्री सरकारी 
वकील तथा कमाचारीलाई मार अधभलेख राखी धसधमत समयका लाधग आवासमा 
लैिाने र समयमै वफताा गने व्यवस्था गने । यसरी लधगएका पसु्तक वा अन्य 
सामग्री कुनै व्यहोराले धमनाहा नगने बिारमा उपलब्ि त्यस्ता पसु्तक नै दास्खला 
गनुापने व्यवस्था धमलाउने, 
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८.६.६ कमाचारीहरू सरुवा वा अवकाश हुाँदा रमाना गनुा वा कायाालयबाट धसफाररसपर ददन ु
अस्घ धनिहरू स्िम्मामा रहेका पसु्तक वफताा धलई चकु्ता धसफाररस गनुापने पद्धधतको 
ववकास गने, 

८.६.७ महान्यायाधिवक्ताको कायाालयसाँग परामशा गरी ववद्यतुीय पसु्तकालयको ववकास गनुाका 
साथै अन्य पसु्तकालय बीच सम्पका , समन्वय र सहकाया गने,  

८.६.८ पसु्तकालयलाई व्यवस्स्थत र थप प्रभावकारी बनाउन पसु्तकालय ववकास सम्बन्िी 
नीधत तथा योिना तयार गरी कायाालय प्रमखु समि पेश गरी कायाान्वयन गने । 

 

८.७ आधथाक प्रशासन फााँटः  प्रशासन, योिना तथा कानूनी राय शाखा अन्तगात रहने यस 
फााँटबाट देहाय बमोस्िमका कायासम्पादन हनुछेन ; 

८.७.१ प्रशासन तथा योिना शाखासाँगको समन्वयबाट कायाालयको वावषाक कायािम तथा 
बिेट तिुामा गरी कायाालय प्रमखुबाट स्वीकृत गरी महान्यायाधिवक्ताको कायाालय 
आधथाक प्रशासन शाखामा पठाउने,  

८.७.२ कोष तथा लेखा धनयन्रक कायाालय समेतसाँग समन्वय गरी बिेट सम्बन्िी आवश्यक 
धनदेशन र बिेट धनकासा धलने  

८.७.३ कायाालयका लाधग ववधनयोस्ित बिेट रकम अन्तगात रही सम्बस्न्ित बिेट शीषाकमा 
धनयमानसुार ववधि र प्रविया पूरा गरी, आवश्यक धबल भरपाई तथा कागिात 
संलग्न गरी  समानपुाधतकता, धमतव्यवयता र गणुस्तरीयता र पारदस्शाता कायम हनु े
गरी खचा लेख्न,े 

८.७.४ खचाको भकु्तानी गदाा बैंक माफा त भकु्तानी गनुाका साथै यसरी भकु्तानी गदाा 
धनयमानसुार कटाउनपुने पाररश्रधमक कर, संचय कोष र नागररक लगानी कोष, धबमा 
आदद कट्टा गरी सम्बस्न्ित धनकायमा यथासमयमा पठाउने,  

८.७.५ कुनै कायािम वा दावयत्वका लाधग बिेट थप गनुापने वा रकमान्तर गनुापनेमा भरसक 
एकै पटक स्पष्ट आिार कारण र औस्चत्य खलुाई थप बिेट धनकासा वा 
रकमान्तरका लाधग महान्यायाधिवक्ताको कायाालय, आधथाक प्रशासन शाखामा 
पठाउने, 

८.७.६ आवश्यकता अनरुूप ददएको पेश्की समयमै फयौट गने गराउने,  
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८.७.७ कायाालयको आधथाक प्रशासन सम्बन्िी लेखा, से्रस्ताको अधभलेख चसु्त दरुूस्त राखी 
समयमै माधसक तथा वावषाक प्रधतवेदन तयार गरी पठाउने, 

८.७.८ आधथाक कारोवार एवं खचा भएका रकमको लेखाको आन्तररक र अस्न्तम लेखा 
परीिण गराउने,  

८.७.९ महालेखा परीिकको कायाालय तथा महान्यायधिवक्ताको कायाालयसाँग सम्पका  राखी 
बेरुि ु लगत अद्याबधिक गरी कायम भएका बेरूि ु फयौट गराई कायाालयलाई 
बेरूि ुशनु्य बनाउने, 

८.७.१० कायाालय प्रमखुले तोकेका आधथाक प्रशासनसाँग सम्बस्न्ित अन्य आवश्यक काया गने 
। 

 

८.८ दताा चलानी तथा सोिपछु फााँटः प्रशासन, योिना तथा कानूनी राय शाखा अन्तगात रहन े
यस फााँटबाट देहाय बमोस्िमका कायासम्पादन हनुेछन ; 

८.८.१  कायाालयमा प्राप्त भएका स्चठीपर/कागिात बझुी बझु्नेको नाम, पद र धमधत स्पष्ट 
खलुाई भरपाई ददन ेर यसरी प्राप्त भएका प्रत्येक कागि पर धनिााररत ढााँचाको दताा 
वकताबमा र ववद्यतुीय माध्यममा (कम्प्यटुरमा) तरुून्त दताा गरी दताा नम्बर र 
धमधत प्रववष्ट गने,  

८.८.२  गोप्य र कायाालय प्रमखुलाई सम्बोिन गररएका खामबन्दी स्चठीहरू नखोली खामको 
बावहर दताा नम्बर उल्लेख गरी तरुून्त कायाालय प्रमखु समि पेश गरी भएको 
तोक आदेश बमोस्िम सम्बस्न्ित शाखामा बझुाउने, 

८.८.३  प्रकरण 8.८.2 बाहेकका अन्य कागिपर प्रशासन, योिना तथा कानूनी राय 
शाखाका प्रमखु समि पेश गरी भएको तोक आदेश बमोस्िम तत्काल सम्बस्न्ित 
शाखा/फााँटमा बझुाई दताा वकताबमा अधभलेख राख्न,े 

८.८.४  प्रकरण 8.८.३ मा िे सकैु उल्लेख भएता पधन मदु्दा तथा ररटसाँग सम्बस्न्ित धमधसल 
कागिात भए दताा गरी पर प्राप्त भएकै ददन मदु्दा, पनुरावेदन तथा ररट शाखाको 
प्रमखु समि पेश गरी दताा वकताबमा अधभलेख राख्न,े   
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८.८.५  कायाालयबाट अन्यर पठाउने पर, कागिात, परको धमधत, परको ववषय, पठाइने 
कायाालय वा अदालतको नाम, सम्बस्न्ित शाखा उल्लेख गरी धनिााररत ढााँचाको 
चलानी रस्ििर र ववद्यतुीय माध्यममा समेत चलानी गने, 

८.८.६  अन्य कायाालयमा पठाइने स्चठीपरहरू यथाशीघ्र भरपाई वकताबमा चढाई वा 
कायाालय प्रधतमा नै बझु्नेको नाम दिाा र धमधत खलु्न े व्यहोराको भरपाई गराई 
बझुाउने / हलुाक दास्खला गने, 

८.८.७ दताा चलानी सम्बन्िी काया गदाा कुनै बािा अड्चन परे प्रशासन, योिना तथा कानूनी 
राय शाखाको प्रमखुबाट धनकासा धलने,  

८.८.८ कायाालयबाट सम्पादन हनु े कायासाँग समबस्न्ित ववषयमा सेवाग्राहीलाई आवश्यक 
िानकारी प्रदान गने । 

८.८.९ कायाालयबाट सम्पादन हनुे कायाहरु मध्ये सेवाग्राहीको सरोकार रहेको कायासम्पादन 
हनुे शाखा र फााँटको िानकारी प्रदान गने । 

 

९ ववशषे सरकारी वकील कायाालयः यस कायाालयमा देहायका शाखा/फााँटबाट देहाय 
बमोस्िमका कायासम्पादन हनुेछन ; 

९.१  भ्रष्टाचार तथा सम्पस्ि शदु्धीकरण मदु्दा शाखाः यस शाखाबाट देहाय बमोस्िमका 
कायासम्पादन हनुछेन ; 

९.१.१  सम्पस्ि शदु्धीकरण सम्बन्िी मदु्दामा मदु्दा चल्न ेनचल्ने धनणायका लाधग प्राप्त धमधसलको 
सरकारी वकील तोक्न कायाालय प्रमखु समि पेश गरी मदु्दा चल्न/ेनचल्ने सम्बन्िी 
धनणाय/धनकासा धलने र अधभयोगपर दताा गना धमधसल अनसुन्िान अस्घकारी समि 
पठाउने, 

९.१.२ सम्पस्ि शदु्धीकरण मदु्दामा सरकारी वकीलबाट भएको मदु्दा चल्ने वा नचल्न ेधनणायको 
प्रधत ववद्यतुीय अधभलेखका लाधग साइवर सरुिा र सूचना, सञ्चार प्रववधि शाखामा र 
अधभलेख व्यवस्थापन तथा प्रधतवेदन तयारी शाखामा पठाउने, 

९.१.३ भ्रष्टाचार मदु्दा र सम्पस्ि शदु्धीकरण सम्बन्िी मदु्दामा प्रधतरिाका लाधग प्राप्त धमधसल 
शाखा दताा वकताबमा दताा गरी अधभयोगपरको एक प्रधत एकीकृत दतााका लाधग 
अधभलेख व्यवस्थापन तथा प्रधतवेदन तयारी शाखामा बझुाउने, 
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९.१.४ शाखामा दताा भएको मदु्दामा सािी परीिण, बहस पैरवी र प्रधतरिा गने सरकारी 
वकील तोक्न धमधसल कायाालय प्रमखु समि पेश गने,  

९.१.५ आफुलाई तोवकएको मदु्दामा सािी परीिण सम्बन्िी कायाको लाधग सम्बस्न्ित सरकारी 
वकील अदालतमा उपस्स्थत भई बकपरमा सामेल हनु ेवा कानून बमोस्िम श्रब्य 
दृष्यका संवाद (Video Conferencing) माफा त बकपर हनुेमा सम्बद्ध अधिकारीसाँग 
समन्वय र सहकाया गने, 

९.१.६ पेशीका ददन तोवकएका वकील अनपुस्स्थत रहेकोमा अको सरकारी वकील तोक्न 
तरुून्त कायाालय प्रमखु समि पेश गने, 

९.१.७ प्रधतरिा गने सरकारी वकीलसाँग समन्वय गरी मदु्दाको धमधसलमा रहनपुने प्रधतरिाका 
लाधग आवश्यक पने धमधसल कागिात रूि ुगरी, आवश्यक कागिात सम्बस्न्ित 
धनकायबाट माग गरी र मदु्दा सनुवुाइको िममा अदालतमा खिा भएका कागि 
प्रमाणको प्रधतधलवप यथाशीघ्र ल्याई धमधसल अद्याबधिक गरी राख्न,े 

९.१.८  अदालतबाट प्राप्त पेशीको सूचना सम्बस्न्ित धमधसलमा समावेश गरी शाखाको पेशी 
रस्ििरमा पेशी सम्बन्िी व्यहोरा प्रववष्ट गरी पेशीको धमधत भन्दा सामान्यतया सात 
ददन अगावै सम्बस्न्ित सरकारी वकील समि पेश गने, 

९.१.९  शाखाबाट प्रधतरिा गनुापने मदु्दामा मदु्दाको गम्भीरताका आिारमा कायाालय प्रमखु 
समेतको उपस्स्थधतमा प्रधतरिामा उठाउनपुने तथ्य, तका , कानून र नस्िरका 
सम्बन्िमा पेशीको धमधत अगावै छलफल गरी आवश्यकता अनसुार सामूवहक 
प्रधतधनधित्व गने लगयत बहस व्यवस्थापन र तयारी सम्बन्िी काया गने, 

९.१.१० अदालतमा पेश गनुापने बहसनोट बारे बहस गने सरकारी वकीललाई सूचना ददने र 
सरकारी वकीलले पेश गरेको बहसनोटलाई अधभलेख गरी संस्थागत गने तथा 
बहसनोट सम्बन्िमा अन्य व्यवस्थापन गने, 

९.१.११ मदु्दाको सनुवुाइका िममा भएका अन्तरकालीन आदेश उपर मलुकुी फौिदारी 
कायाववधि संवहता, २०७४ को दफा ७३ वा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को 
दफा १५ बमोस्िम धनवेदन गनुापनेमा आदेशको प्रधतधलवप यथाशीघ्र ल्याई 
भ्रष्टाचार मदु्दाको हकमा आवश्यक कारबाहीका लाधग अस्ख्तयार दरुूपयोग 



63 
 

अनसुन्िान आयोगमा पठाउने र सम्पस्ि शदु्धीकरण मदु्दाको हकमा अन्तरकालीन 
आदेश उपर धनवेदन गना बहस गने सरकारी वकीलले कायाालय प्रमखुसाँग 
परामशा गरी मस्यौदा तयार गरी धमधसल यथाशीघ्र महान्यायाधिवक्ताको 
कायाालयमा पठाउन ेसाथै सम्पस्ि शदु्धीकरण मदु्दामा अन्तरकालीन आदेश उपर 
धनवेदन गनुा नपने भए कायाालय प्रमखुबाट व्यहोरा प्रमास्णत गराई राख्न,े 

९.१.१२ मदु्दामा बहस गने सरकारी वकीलसाँग समन्वय गरी पेशी पररणाम पेशी सम्बन्िी 
अधभलेख रस्ििरमा धनयधमत रूपमा वववरण प्रववष्ट गने, 

९.१.१३ अदालतबाट मदु्दामा फैसला भएको िानकारी प्राप्त भए पधछ शाखा दायरी रस्ििरमा 
लगत कट्टा गरी फैसलाको प्रधतधलवप तरुून्त प्राप्त गरी फैसलाको नक्कल ववद्यतुीय 
अधभलेखका लाधग साइवर सरुिा र सूचना, सञ्चार प्रववधि शाखामा र अधभलेख 
व्यवस्थापन तथा प्रधतवेदन तयारी शाखामा पठाउने,   

९.१.१४ फैसलाको प्रधतधलवप धमधसल समावेश गरी पनुरावेदन सम्बन्िी कारबाहीका लाधग 
फैसला यथाशीघ्र भ्रष्टाचार मदु्दाको हकमा अस्ख्तयार दरुूपयोग अनसुन्िान 
आयोगमा र सम्पस्ि शदु्धीकरण सम्बन्िी मदु्दाको हकमा बहस पैरवी गने 
सरकारी वकील समि पठाई/पेश गरी अधभलेख राख्न,े 

९.१.१५ प्रकरण 9.1.1४ बमोस्िम धमधसल प्राप्त भए पधछ बहस गने सरकारी वकीलले 
कायाालय प्रमखुसाँग आवश्यक परामशा गरी आिार र कारण खलुाई फैसलाको 
पररणामका आिारमा पनुरावेदन गने वा नगने प्रस्ताव तयार गरी यथाशीघ्र 
महान्यायाधिवक्ताको कायाालयमा पठाउने व्यवस्था धमलाउने, 

९.१.१६ अधभयोग मागदावी बमोस्िम फैसला भएको कारण पनुरावेदन गनुा नपने सम्पस्ि 
शदु्धीकरण सम्बन्िी मदु्दामा पनुरावेदन गनुा नपने व्यहोरा कायाालय प्रमखुबाट 
प्रमास्णत गराई राखी प्रधतवादीबाट पनुरावेदन गने अवस्था व्यधतत भए पधछ 
धमधसल सरुस्ित राख्न सम्बस्न्ित अनसुन्िान धनकायमा वफताा पठाई सोको 
व्यवस्स्थत अधभलेख राख्न,े 

९.१.१७ शाखाबाट प्रधतरिा गररने मदु्दाको अनसुन्िान, अधभयोिन तथा प्रधतरिा सम्बन्िी 
काया प्रभावकाररताका लाधग अनसुन्िान कताा र अधभयोिनकताा बीच 
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अन्तरविया/छलफल/बैठक गना कायािममा उठाउनपुने अविारणापर सवहतको 
ववषयवस्त ुतयार गरी प्रशासन तथा योिना शाखामा पठाउने,  

९.१.१८ आफ्नो शाखा अन्तगातका मदु्दामा महान्यायाधिवक्ताको कायाालयबाट माग भएका 
धमधसल कागिात तरुून्त पठाउन सवकने गरी अद्याबधिक गरी राख्न,े 

९.१.१९  शाखाबाट सम्पादन गररने काया ववभािन गनुाका साथै अनसुन्िान अधिकारीलाई 
धनदेशन ददने, मदु्दा चल्न/ेनचल्ने धनणाय गने, मदु्दामा बहस पैरवी प्रधतरिा गने 
कायाको स्तरीयता, व्यवस्थापन र प्रभावकाररताका सम्बन्िमा सरकारी वकील 
तथा कमाचारी बीच धनरन्तर छलफल र सिुार गने साथै भए गरेका हरेक काम 
कारबाहीको धनयधमत अधभलेख व्यवस्थापन गने। 

९.१.२० कायाालय प्रमखुबाट तोवकएका अन्य काया गने, 
 

९.२ वास्णज्य मदु्दा शाखाः यस शाखाबाट देहाय बमोस्िमका कायासम्पादन हनुेछन ; 
९.२.१  सरुस्ित कारोवार ऐन, २०६३, बैवकङ्ग कसूर तथा सिाय ऐन, २०६४ तथा उच्च 

अदालतको वास्णज्य इिलासमा दायर हनुे र कायाालयबाट अधभयोिन सम्बन्िी काया 
गनुापने कसूर सम्बन्िी मदु्दामा प्रारस्म्भक अनसुन्िान प्रधतवेदन प्राप्त भए पधछ अपराि 
दताा वकताबमा दताा गरी छुटै्ट धमधसल खिा गरी सरकारी वकील तोक्नका लाधग 
कायाालय प्रमखु समि पेश गने, 

९.२.२ तोवकएका सरकारी वकीलबाट आवश्यकता अनसुार अनसुन्िान अधिकारीलाई धनदेशन 
ददने, शंवकतको बयान गराउने लगायत मदु्दा चल्न े नचल्न े धनणाय सम्बन्िी काया 
समेत यथासंभव पवहले तोवकएकै सरकारी वकीलबाट सम्पन्न गने व्यवस्था धमलाउने, 

९.२.३ शंवकतको बयान गराउाँदा कानून बमोस्िम सम्पादन गना नधमल्ने गरी श्रब्यदृष्यका 
सािनबाट समेत बयान अधभलेखीकरण गने वा आवश्यकता अनसुार श्रब्यदृष्य संवाद 
(Video Conferencing) का माध्यमबाट बयान गने/गराउने व्यवस्थाका लाधग 
अनसुन्िान अधिकारीसाँग समन्वय र सहकाया गने, 

९.२.४ प्रकरण ९.२.१ बमोस्िमका मदु्दामा अनसुन्िान सम्पन्न गरी मदु्दा चल्ने/नचल्ने 
धनणायका लाधग प्राप्त धमधसलको अपराि दताा वकताबमा वववरण िनाई तोवकएका 
सरकारी वकीलबाट आवश्यकता अनसुार कायाालय प्रमखु एवं अनसुन्िान 
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अधिकारीसाँग समन्वय गरी थप अनसुन्िानका लाधग धनदेशन, आिार र कारण खोली 
मदु्दा चल्न/ेनचल्न ेसम्बन्िी धनणाय/धनकासा धलने र अधभयोगपर तयार गरी दताा गने 
व्यवस्था धमलाउने, 

९.२.५ सरकारी वकीलबाट भएको मदु्दा चल्ने वा नचल्ने धनणाय तयार गरी धनणायको प्रधत र 
अदालतमा दताा भएको अधभयोगपरको प्रधत ववद्यतुीय अधभलेखका लाधग साइवर 
सरुिा र सूचना, सञ्चार प्रववधि शाखा र एकीकृत दताा एवं अधभलेखका लाधग 
अधभलेख व्यवस्थापन तथा प्रधतवेदन तयारी शाखामा पठाउन,े 

९.२.६ शाखामा दताा भएको मदु्दामा सािी परीिण, बहस पैरवी र प्रधतरिा गने काया 
तोवकएका सरकारी वकीलबाट गने, तोवकएका सरकारी वकील तोक्न धमधसल 
कायाालय प्रमखु समि पेश गने, यसरी मदु्दा तोक्दा अधभयोिनको धनणाय गने 
सरकारी वकील भए धनिलाई नै तोक्ने, 

९.१.७ आफुलाई तोवकएको मदु्दामा सािी परीिण सम्बन्िी कायाको लाधग सम्बस्न्ित सरकारी 
वकील अदालतमा उपस्स्थत भई बकपरमा सामेल हनुे वा कानून बमोस्िम 
श्रब्यदृष्यका संवाद (Video Conferencing) माफा त बकपर हनुेमा सम्बद्ध 
अधिकारीसाँग समन्वय र सहकाया गने,  

९.१.८ पेशीका ददन तोवकएका वकील अनपुस्स्थत रहेकोमा अको सरकारी वकील तोक्न 
तरुून्त कायाालय प्रमखु समि पेश गने, 

९.२.९ मदु्दा सनुवुाइको िममा अदालतमा तयार भएका कागि प्रमाणको प्रधतधलवप यथाशीघ्र 
ल्याई धमधसल अद्याबधिक गरी राख्न,े 

९.२.१० अदालतबाट प्राप्त पेशीको सूचना सम्बस्न्ित धमधसलमा समावेश गरी शाखाको 
एकीकृत पेशी रस्ििरमा पेशी सम्बन्िी व्यहोरा प्रववष्ट गरी पेशीको धमधत भन्दा 
सामान्यतया सात ददन अगावै सम्बस्न्ित सरकारी वकील समि पेश गने, 

९.२.११ शाखाबाट बहस पैरवी र प्रधतरिा गनुापने मदु्दामा मदु्दाको गंभीरताका आिारमा 
कायाालय प्रमखु समेतको उपस्स्थधतमा बहसमा उठाउनपुने तथ्य, तका , कानून र 
नस्िरका सम्बन्िमा पेशीको धमधत अगावै छलफल गरी आवश्यकता अनसुार 
सामूवहक प्रधतधनधित्व गने लगयत बहस व्यवस्थापन र तयारी सम्बन्िी काया गने, 
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९.२.१२ अदालतमा पेश गनुापने बहसनोट बारे बहस गने सरकारी वकीललाई सूचना ददने र 
सरकारी वकीलले पेश गरेको बहसनोटलाई अधभलेख गरी संस्थागत गने तथा 
बहसनोट सम्बन्िमा अन्य व्यवस्थापन गने, 

९.२.१३ मदु्दाको सनुवुाइका िममा भएका अन्तरकालीन आदेश उपर मलुकुी फौिदारी 
कायाववधि संवहता, २०७४ को दफा ७३ वा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को 
दफा १५ बमोस्िम धनवेदन गनुापने अवस्थामा आदेशको प्रधतधलवप ल्याउन लगाई 
बहस गने सरकारी वकीलले कायाालय प्रमखुसाँग परामशा गरी धनवेदनको मस्यौदा 
तयार गरी धमधसल यथाशीघ्र महान्यायाधिवक्ताको कायाालयमा पठाउने साथै 
अन्तरकालीन आदेश उपर धनवेदन गनुा नपने भए कायाालय प्रमखुबाट व्यहोरा 
प्रमास्णत गराई राख्न।े  

९.२.१४ मदु्दामा बहस गने सरकारी वकीलसाँग समन्वय गरी पेशी पररणाम पेशी सम्बन्िी 
अधभलेख रस्ििरमा धनयधमत रूपमा वववरण प्रववष्ट गने, 

९.२.१५  चेक बाउन्स सम्बन्िी बैवकङ्ग कसूर मदु्दामा पीधित िाहेरवाला र प्रधतवादीले मलुकुी 
फौिदारी कायाववधि संवहता, २०७४ को दफा ११७ को उपदफा (२) बमोस्िम 
धमलापरको आदेशका लाधग धनवेदन गरेमा सो मदु्दामा बहस पैरवी गना खवटएका 
सरकारी वकीलले प्रचधलत कानून बमोस्िम धमलापर सम्बन्िी कारबाही अगाधि 
बढाउने, 

९.२.१६ फैसला भएको िानकारी प्राप्त भए पधछ शाखा दायरी रस्ििरमा लगत कट्टा गरी 
फैसलाको प्रधतधलवप तरुून्त प्राप्त गरी फैसलाको नक्कल ववद्यतुीय अधभलेखका लाधग 
साइवर सरुिा र सूचना, सञ्चार प्रववधि शाखामा र अधभलेख व्यवस्थापन तथा 
प्रधतवेदन तयारी शाखामा पठाउने,   

९.२.१७ फैसलाको प्रधतधलवप धमधसलमा समेत समावेश गरी पनुरावेदन सम्बन्िी कारबाहीका 
लाधग फैसला ल्याएकै ददन बहस पैरवी गने सरकारी वकील समि पठाई/पेश 
गरी अधभलेख राख्न,े 

९.२.१८ प्रकरण ९.२.१७ बमोस्िम धमधसल प्राप्त भए पधछ बहस गने सरकारी वकीलले 
कायाालय प्रमखुसाँग आवश्यक परामशा गरी आिार र कारण खलुाई फैसलाको 



67 
 

पररणामका आिारमा पनुरावेदन गने वा नगने प्रस्ताव तयार गरी यथाशीघ्र 
महान्यायाधिवक्ताको कायाालयमा पठाउने व्यवस्था धमलाउने, 

९.२.१९ अधभयोग मागदावी बमोस्िम फैसला भएको कारण पनुरावेदन गनुा नपने मदु्दामा 
पनुरावेदन गनुा नपने व्यहोरा कायाालय प्रमखुबाट प्रमास्णत गराई राखी 
प्रधतवादीबाट पनुरावेदन गने अवस्था व्यधतत भए पधछ धमधसल सरुस्ित राख्न 
सम्बस्न्ित अनसुन्िान धनकायमा वफताा पठाई सोको व्यवस्स्थत अधभलेख राख्न,े 

९.२.२० मदु्दाको अनसुन्िान र अधभयोिन सम्बन्िी काया प्रभावकाररताका लाधग अनसुन्िान 
कताा र अधभयोिनकताा बीच अन्तरविया/छलफल/बैठक गना कायािममा 
उठाउनपुने ववषयवस्त ुतयार गरी प्रशासन तथा योिना शाखामा पठाउने,  

९.२.२१ आफ्नो शाखा अन्तगातका मदु्दामा महान्यायाधिवक्ताको कायाालयबाट माग भएका 
धमधसल कागिात तरुून्त पठाउन सवकने गरी अद्याबधिक गरी राख्न,े 

९.२.२२  शाखाबाट सम्पादन गररने काया गना सरकारी वकील तथा अन्य सहायक/ 
सहयोगीस्तरका कमाचारी बीच काया ववभािन गनुाका साथै अनसुन्िान 
अधिकारीलाई धनदेशन ददने, मदु्दा चल्ने/नचल्ने धनणाय गने, मदु्दामा बहस पैरवी 
प्रधतरिा गने कायाको स्तरीयता, व्यवस्थापन र प्रभावकाररताका सम्बन्िमा 
सरकारी वकील तथा कमाचारी बीच धनरन्तर छलफल र सिुार गने, साथै भए 
गरेका हरेक काम कारबाहीको धनयधमत अधभलेख व्यवस्थापन गने। 

९.२.२३ कायाालय प्रमखुबाट तोके बमोस्िमका अन्य काया गने । 

 

९.३  वैदेस्शक रोिगार, रािस्व तथा ववववि मदु्दा शाखाः यस शाखाबाट देहाय बमोस्िमका 
कायासम्पादन हनुछेन ; 

९.३.१ वैदेस्शक रोिगार ववभागबाट अनसुन्िान तहवककात भई मदु्दा चल्ने नचल्न े धनणायका 
लाधग प्राप्त भएका धमधसल दताा गरी सरकारी वकील तोक्न कायाालय प्रमखु समि 
पेश गने, 

९.३.२ तोवकएका सरकारी वकीलबाट सम्बस्न्ित अनसुन्िान अधिकारीसाँग समन्वय र सम्पका  
गरी कायाालय प्रमखुसाँगको परामशामा थप अनसुन्िानका लाधग धनदेशन ददने, मदु्दा 
चल्न/ेनचल्ने धनणाय गरी मदु्दा चलाउने धनणाय भएकोमा अधभयोगपर तयार गरी दताा 
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गना सम्बस्न्ित अनसुन्िान अधिकारीलाई धनणायको प्रधतधलवप सवहत सक्कल धमधसल 
बझुाउने व्यवस्था धमलाउन े र मदु्दा नचलाउने धनणाय भएकोमा धनकासाका लाधग 
महान्यायाधिवक्ताको कायाालयमा धमधसल पठाई धनकासा भए बमोस्िम कारबाही 
गने/ गराउने,  

९.३.३ वैदेस्शक रोिगार कसूरमा सरकारी वकीलबाट भएको मदु्दा चल्न ेवा नचल्न ेधनणायको 
प्रधत ववद्यतुीय अधभलेखका लाधग साइवर सरुिा र सूचना, सञ्चार प्रववधि शाखा र 
अधभलेख व्यवस्थापन तथा प्रधतवेदन तयारी शाखामा बझुाउने, 

९.३.४ वैदेस्शक रोिगार कसूरमा वैदेस्शक रोिगार न्यायाधिकरणमा अधभयोगपर दताा गरी 
प्रधतरिाका लाधग प्राप्त धमधसल, रािश् व न्यायाधिकरण काठमािौंमा दताा भएका 
प्रधतरिाका लाधग प्राप्त भएका िानकारी तथा धमधसल, प्रशासकीय अदालत 
काठमािौंमा दताा भएका प्रधतरिाका लाधग प्राप्त भएका िानकारी तथा धमधसल शाखा 
दताा वकताबमा दताा गरी अधभयोगपर वा उिरुीको एक प्रधत एकीकृत दतााका लाधग 
अधभलेख व्यवस्थापन तथा प्रधतवेदन तयारी शाखामा बझुाउने, 

९.३.५ शाखामा दताा भएको मदु्दामा प्रधतरिा गने सरकारी वकील तोक्न धमधसल कायाालय 
प्रमखु समि पेश गने,   

९.३.६ तोवकएका सरकारी वकीलसाँग समन्वय गरी मदु्दाको धमधसलमा रहनपुने प्रधतरिाका 
लाधग आवश्यक पने धमधसल कागिात रूि ु गरी, आवश्यक कागिात सम्बस्न्ित 
धनकायबाट माग गरी र मदु्दा सनुवुाइको िममा अदालत/न्यायाधिकरणमा खिा 
भएका कागि प्रमाणको प्रधतधलवप यथाशीघ्र ल्याई धमधसल अद्याबधिक गरी राख्न,े 

९.३.७ अदालत/न्यायाधिकरणबाट प्राप्त पेशीको सूचना सम्बस्न्ित धमधसलमा समावेश गरी 
शाखाको पेशी रस्ििरमा पेशी सम्बन्िी व्यहोरा प्रववष्ट गरी पेशीको धमधत भन्दा 
सामान्यतया सात ददन अगावै सम्बस्न्ित सरकारी वकील समि पेश गने, 

९.३.८ शाखाबाट प्रधतरिा गनुापने मदु्दामा मदु्दाको गंभीरताका आिारमा कायाालय प्रमखु 
समेतको उपस्स्थधतमा प्रधतरिामा उठाउन ु पने तथ्य, तका , कानून र नस्िरका 
सम्बन्िमा पेशीको धमधत अगावै छलफल गरी आवश्यकता अनसुार सामूवहक 
प्रधतधनधित्व गने लगयत बहस व्यवस्थापन र तयारी सम्बन्िी काया गने, 
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९.३.९ मदु्दाको सनुवुाइका िममा भएका अन्तरकालीन आदेश उपर मलुकुी फौिदारी 
कायाववधि संवहता, २०७४ को दफा ७३ वा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा 
१५ बमोस्िम धनवेदन गनुापने अवस्थामा आदेशको प्रधतधलवप ल्याउन लगाई बहस 
गने सरकारी वकील समि पेश गरी तोवकएको सरकारी वकीलले कायाालय 
प्रमखुसाँग परामशा गरी धनवेदनको मस्यौदा तयार गरी धमधसल यथाशीघ्र 
महान्यायाधिवक्ताको कायाालयमा पठाउने साथै यस्ता मदु्दामा अन्तरकालीन आदेश 
उपर धनवेदन गनुा नपने भए कायाालय प्रमखुबाट व्यहोरा प्रमास्णत गराई राख्न,े 

९.३.१० मदु्दामा बहस गने सरकारी वकीलसाँग समन्वय गरी पेशी पररणाम पेशी सम्बन्िी 
अधभलेख रस्ििरमा धनयधमत रूपमा वववरण प्रववष्ट गने, 

९.३.११ वैदेस्शक रोिगार मदु्दामा पीधित िाहेरवाला र प्रधतवादीले मलुकुी फौिदारी कायाववधि 
संवहता, २०७४ को दफा ११७ को उपदफा (२) बमोस्िम धमलापरको 
आदेशका लाधग धनवेदन गरेमा सो मदु्दामा बहस पैरवी गना खवटएका सरकारी 
वकीलले प्रचधलत कानून बमोस्िम धमलापर सम्बन्िी कारबाही अगाधि बढाउने, 

९.३.१२ अदालत/न्यायाधिकरणबाट मदु्दामा फैसला/अस्न्तम आदेश भएको िानकारी प्राप्त भए 
पधछ शाखा दायरी रस्ििरमा लगत कट्टा गरी फैसलाको प्रधतधलवप तरुून्त प्राप्त 
गरी  फैसलाको नक्कल ववद्यतुीय अधभलेखका लाधग साइवर सरुिा र सूचना, सञ्चार 
प्रववधि शाखामा र अधभलेख व्यवस्थापन तथा प्रधतवेदन तयारी शाखामा पठाउने,   

९.३.१३ फैसलाको प्रधतधलवप धमधसलमा समेत समावेश गरी पनुरावेदन सम्बन्िी कारबाहीका 
लाधग बहस पैरवी गने सरकारी वकील समि पठाई/पेश गरी अधभलेख राख्न,े 

९.३.१४ प्रकरण 9.३.१४ बमोस्िम धमधसल प्राप्त भए पधछ बहस गने सरकारी वकीलले 
कायाालय प्रमखुसाँग आवश्यक परामशा गरी आिार र कारण खलुाई फैसलाको 
पररणामका आिारमा पनुरावेदन गने वा नगने प्रस्ताव तयार गरी यथाशीघ्र 
महान्यायाधिवक्ताको कायाालयमा पठाउने व्यवस्था धमलाउने, 

९.३.१५ अधभयोग मागदावी वा नेपाल सरकारको स्िवकर बमोस्िम फैसला/अस्न्तम आदेश 
भएको कारण पनुरावेदन गनुा नपनेमा पनुरावेदन गनुा नपने व्यहोरा कायाालय 
प्रमखुबाट प्रमास्णत गराई राखी प्रधतवादीबाट पनुरावेदन गने अवस्था व्यधतत भए 
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पधछ धमधसल सरुस्ित राख्न सम्बस्न्ित अनसुन्िान धनकायमा वफताा पठाई सोको 
व्यवस्स्थत अधभलेख राख्न,े 

९.३.१६ शाखाबाट बहस पैरवी र प्रधतरिा गने मदु्दामा अनसुन्िान, अधभयोिन, प्रधतरिा 
सम्बन्िी काया प्रभावकाररताका लाधग अनसुन्िान कताा र अधभयोिनकताा बीच 
अन्तरविया/छलफल/बैठक गना कायािममा उठाउनपुने ववषयवस्त ु तयार गरी 
प्रशासन तथा योिना शाखामा पठाउने, 

९.३.१७ अदालतमा पेश गनुापने बहसनोट बारे बहस गने सरकारी वकीललाई सूचना ददने र 
सरकारी वकीलले पेश गरेको बहसनोटलाई अधभलेख गरी संस्थागत गने तथा 
बहसनोट सम्बन्िमा अन्य व्यवस्थापन गने,  

९.३.१८  आफ्नो शाखा अन्तगातका  मदु्दामा महान्यायाधिवक्ताको कायाालयबाट माग भएका 
धमधसल कागिात तरुून्त पठाउन सवकने गरी अद्याबधिक गरी राख्न,े 

९.३.१९  शाखाबाट सम्पादन गररने यस प्रकरण बमोस्िमको कायासम्पादन गना सरकारी 
वकील तथा अन्य सहायक/ सहयोगीस्तरका कमाचारी बीच काया ववभािन गनुाका 
साथै अनसुन्िान अधिकारीलाई धनदेशन ददने, मदु्दा चल्न/ेनचल्न े धनणाय गने, 
मदु्दामा बहस पैरवी प्रधतरिा गने कायाको स्तरीयता, व्यवस्थापन र प्रभावकाररताका 
सम्बन्िमा सरकारी वकील तथा कमाचारी बीच धनरन्तर छलफल र सिुार गने,  
साथै भए गरेका हरेक काम कारबाहीको धनयधमत अधभलेख व्यवस्थापन गने।  

९.३.२० कायाालय प्रमखुबाट तोके बमोस्िमका अन्य काया गने ।  
 

९.४  प्रशासन तथा योिना शाखाः यस शाखाबाट देहाय बमोस्िमका कायासम्पादन हनुेछन ; 
९.४.१ यस कायाववधिको अिीनमा रही कायाालयमा धनयकु्त वा पदस्थापन हनुे सरकारी वकील 

तथा कमाचारीलाई कायाालयमा बहाल हनुा साथ कायाादेश सवहतको स्िम्मेवारी ददने, 
९.४.२  सरकारी वकील तथा कमाचारीको अलग अलग व्यस्क्तगत फाइल खिा गरी सरूवा, 

काि, धबदा, योग्यता, ताधलम, कारवाही, परुस्कार आदद सम्बन्िी परहरू व्यस्क्तगत 
फाइलमा अद्याबधिक गने, 
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९.४.३  सरकारी वकील तथा कमाचारीको कायाालयमा उपस्स्थधतलाई धनयधमत र व्यवस्स्थत 
बनाउन ई हास्िरी (e–Attendance) लगायत हास्िरी तथा धबदाको अधभलेख 
व्यवस्थापन सम्बन्िी काया गने,  

९.४.४  सरकारी वकील तथा कमाचारीको कायासम्पादन मूल्याङ्कन तथा सम्पस्ि वववरण 
फाराम प्राप्त गरी समयमै अधग्रम कारवाहीका लाधग सम्बस्न्ित अधिकारी / 
धनकायमा पेश गने, 

९.४.५  दरबन्दी ताधलका अनसुार सरकारी वकील तथा कमाचारीको धनयसु्क्त, सरुवा, बढुवा, 
शैस्िक योग्यता, दण्ि, परुस्कार, ववभागीय कारबाही लगायतका वववरण देस्खन े
व्यस्क्तगत वववरण अद्याबधिक गने, 

९.४.६  सबै शाखामा सरकारी वकील तथा कमाचारीको कायािमता र काया चापको ववचार 
गरी अनपुात धमलाई कमाचारी खटाउने हेरफेर गने सम्बन्िमा कायाालय प्रमखु 
समि पेश गने, 

९.४.७  धनयधमत रूपमा कमाचारी बैठकको बन्दोबस्त धमलाई छलफलको वववरणको अधभलेख 
राख्न ेएवम  कायाान्वयन गराउने, 

९.४.८ कायाालयको भौधतक सामानको शाखागत अद्याबधिक लगत, संरिण, ममात संभार, 
धललाम गरी यथोस्चत उपयोगको व्यवस्था धमलाउने, 

९.४.९  गनुासो सनेु्न अधिकारी एवं सूचना अधिकारी तोक्न कायाालय प्रमखु समि पेश गरी 
नागररक बिापर, उिरुी पेवटकाको व्यवस्थापन लगायत सेवाग्राही सन्तवुष्ट सम्बन्िी 
काया गने, 

९.४.१० अन्तरशाखा समन्वय र सहकाया गने, 
९.४.११ कायाालय भवन पररसरको सरसफाई, बगैंचा एवं कायाालयको सरुिाका लाधग पालो 

पहरा लगायतको काया गने, 
९.४.१२ कायाालयका लाधग चावहने कागि, कलम, मसी, फधनाचर आदद भौधतक स्चिवस्तहुरू 

प्रचधलत सावािधनक खररद ऐन, धनयम अनरुूपको प्रविया अपनाई खररद गने, 

मौज्दात राख्न,े संरिण गने र स्वीकृत मागफारामका आिारमा खचा गने, 
९.४.१३  कानून बमोस्िम स्िन्सी धनरीिण गरी प्रधतवेदन व्यवस्स्थत गने, 
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९.४.१४ वावषाक काया योिना बमोस्िम कायाालयबाट सम्पादन गनुापने रणनीधतक वियाकलाप 
कायाान्वयन, समीिा र प्रधतवेदन गने कायामा योिना कायाान्वयन सधमधतसाँग 
सहकाया गरी योिनाको प्रभावकारी रूपमा कायाान्वयन गने गराउने, 

९.४.१५  मदु्दा शाखाहरूबाट प्राप्त भएको छलफलका ववषयवस्तलुाई ववचार गरी ववधभन्न 
अनसुन्िान धनकाय एवं कायाालयबाट प्रधतरिा गररने सरकारी धनकायका 
अधिकारीसाँग अन्तविा या, छलफल तथा समन्वय बैठक गने कायािम बनाई 
धनणायाथा कायाालय प्रमखु समि पेश गरी धनणायको कायाान्वयन गने,  

९.४.१६ कायाालयबाट सम्पादन गनुापने अन्य शाखाको स्िम्मेवारी धभर नपरेका कायाका साथै 
कायाालय प्रमखुबाट यस शाखाबाट सम्पादन गने गरी तोवकएका काया गने। 

 

९.५ कसूर पीधित तथा सािी संरिण शाखाः यस शाखाबाट देहाय बमोस्िमका कायासम्पादन 
हनुेछन ; 
९.५.1 मदु्दाको काम कारवाहीमा पिको गोपनीयता कायम गने, पीधितमैरी किको 

व्यवस्थापन गने लगायत कसूर पीधित तथा सािीमैरी व्यवहारका लाधग आवश्यक 
प्रबन्ि गने गराउने, 

९.५.२ पीधितलाई मनोसामास्िक परामशा ददनपुने, स्वास्थ्य उपचार गनुा पनेमा सम्बस्न्ित 
सरकारी तथा गैरसरकारी धनकायहरूसाँग समन्वय गरी सो सेवा उपलव्ि गराउन 
सहिीकरण गने,  

९.५.३ कसूर पीधित तथा सािीसाँग बकपर गनुा अस्घ सम्बस्न्ित सरकारी वकीलबाट 
परामशाका साथै बकपर पिात दैधनक भ्रमण भिा उपलब्ि गराउन सहिीकरण 
गने,   

९.५.४ मदु्दाको सनुवुाइमा कसूर पीधितको सहभाधगताका लाधग सहिीकरण गनुाका साथै 
फैसला कायाान्वयनमा सहयोग गने, 

९.५.५ कसूर पीधित तथा सािीका गनुासाहरू सनुवुाइ गरी आवश्यक सझुाव ददने,  
९.५.६ कसूर पीधित तथा सािीको वववरण र धतनको संरिण सम्बन्िी अधभलेख व्यवस्स्थत 

गने, 
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९.५.७ कसूर पीधित र सािी संरिण सम्बन्िमा नेपाल प्रहरी तथा अनसुन्िान गने र अन्य 
सम्बद्ध धनकायसाँग समन्वय र सहकाया गने, 

९.५.८ कायाालय प्रमखुबाट तोके बमोस्िमका अन्य काया गने । 

 

९.६ अधभलेख व्यवस्थापन तथा प्रधतवेदन तयारी शाखाः यस शाखाबाट देहाय बमोस्िमका 
कायासम्पादन हनुछेन ; 

९.६.१  कायाालय स्स्थत ववषयगत मदु्दा शाखाबाट भएका मदु्दा चल्ने नचल्ने धनणायका सक्कल 
प्रधत माधसक रूपमा छुवट्टन े गरी धसलधसलेवार धनणाय नम्बर अनरुूप ववषयगत 
रूपमा फाइधलङ्ग गरी वषा वषाको छुट्टाछुटै्ट बाइस्ण्िङ गरी व्यवस्स्थत रूपमा 
अधभलेख राख्न,े  

९.६.२  कायाालयबाट अदालतमा दताा भएका अधभयोगपर र अन्य धनकाय/व्यस्क्तबाट 
अदालतमा दताा भई सरकारी पिको प्रधतरिाका लाधग कायाालयमा प्राप्त हनु 
आएका अधभयोगपर/ उिरुी सम्बस्न्ित मदु्दा शाखाबाट धनयधमत रूपमा प्राप्त गरी 
एकीकृत दताा वकताबमा वववरण प्रववष्ट गने,  

९.६.३  कायाालयबाट बहस पैरवी र प्रधतरिा गररएका मदु्दामा अदालतबाट भएका फैसला 
सम्बस्न्ित मदु्दा शाखाबाट धनयधमत रूपमा प्राप्त गरी एकीकृत दताा वकताबमा 
वववरण िनाई दायरी लगत कट्टा गने, 

९.६.४  प्रकरण ९.६.३ बमोस्िम प्राप्त भएका फैसला ववषयगत र सालवसाली रूपमा 
छुट्टाछुटै्ट फाइधलङ्ग गरी फैसलाको पररमाण अनसुार वषा वषाको वाइस्ण्िङ्ग गरी 
व्यवस्स्थत रूपमा अधभलेख राख्न,े 

९.६.५  मदु्दा सम्बन्िी कारबाहीको धनिााररत माधसक/वावषाक प्रधतवेदन तयार गना आवश्यक 
पने तथ्याङ्क, वववरण वा िानकारी सम्बस्न्ित मदु्दा शाखाबाट प्राप्त गरी समयमै 
माधसक तथा वावषाक प्रधतवेदन तयार गरी पठाउने,    

९.६.६  अधभलेख तथा प्रधतवेदन तयारी शाखाबाट सम्पादन गने गरी कायाालय प्रमखुबाट 
तोवकएका अन्य काया गने ।  
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९.७ साइवर सरुिा र सूचना, सञ्चार प्रववधि शाखाः यस शाखाबाट देहाय बमोस्िमका 
कायासम्पादन हनुछेन ; 

९.७.१ कायाालयको कायासम्पादनमा सम्बन्िमा तयार भएका ववधभन्न सफ्टवेयरको पररमािान, 
एकीकरण गने सम्बन्िमा महान्यायाधिवक्ताको कयाालयसाँग समन्वय गरी आवश्यक 
काया गने/गराउने,  

९.७.२ कायाालयबाट सम्पादन हनु े काम कारबाही संभव भएसम्म ववद्यतुीय माध्यमबाट 
सम्पादन गना आवश्यक ववद्यतुीय उपकरण, ववधिको ववकास गना अविारणापर सवहत 
कायािम तयार गरी महान्यायाधिवक्ताको कायाालयमा पठाई धनणाय कायाान्वयन 
गने/गराउने,  

९.७.३ कायाालयबाट भएका मदु्दा चलाउन/ेनचलाउन े धनणायका प्रधत सम्बस्न्ित मदु्दा 
शाखाबाट धनरन्तर प्राप्त गरी ववषय र समयावधि छुवट्टने गरी ववद्यतुीय माध्यमबाट 
अधभलेख राख्न,े 

९.७.४ कायाालयबाट बहस पैरवी र प्रधतरिा भएका मदु्दाको फैसलाका प्रधत सम्बस्न्ित मदु्दा 
शाखाबाट धनरन्तर प्राप्त गरी ववषय र अवधि खलु्न े गरी ववद्यतुीय माध्यमबाट 
अधभलेख राखी सरकारी वकीलको कायासम्पादनमा सहयोगी हनुे फैसलाहरू 
कायाालयको वेभसाइटमा अपलोि गने र मदु्दा सम्बन्िी वववरण मदु्दा व्यवस्थापन 
प्रणाली (CMS) सम्बन्िी सफ्टवेयरमा प्रववष्ट गने, 

९.७.५ कायाालयको महत्वपूणा सूचना, तथ्याकं प्राधप्त र उपयकु्तताको छनौट गरी समय र 
ववषयगत रूपमा अद्यावधिक गरी अधभलेखीकृत गने, 

९.७.६ कायाालयको वेभसाइट अद्यावधिक बनाई आवश्यक सूचना, सामग्री सवहतको वेभसाइट 
व्यवस्थापन गने,  

९.७.७ महान्यायाधिवक्ताको कायाालयसाँग ववद्यतुीय माध्यमबाट सम्पका  स्थावपत गने प्रववधि, 
सामग्रीको व्यवस्थापन, ििान तथा सञ्चालन सम्बन्िी आवश्यक काया गने, 

९.७.८ कायाालयमा सूचना प्रववधि तथा ववद्यतुीय अधभलेख शाखाको प्रभावकारी रूपमा 
सञ्चालनका लाधग आवश्यक िनशस्क्तको व्यवस्थापन र िमता ववकास सम्बन्िी 
काया गने, 
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९.७.९ Assest Management System (AMS) सम्बस्न्ित सम्पूणा भौधतक सामग्रीको 
वववरणहरू  सफ्टवेयरमा अपलोि गने, 

९.७.१० कायाालयमा रहेको कम्प्यटुर तथा ववद्यतुीय सामाग्रीको अवस्था अद्याबधिक गरी चाल ु
अवस्थामा राख्न आवश्यक काया गने, 

९.७.११ कायाालयमा रास्खएको धस.धस.वट.धभ. समेतको सामाग्री चाल ु अवस्थामा राख्न 
आवश्यक काया गने कायाालयमा रास्खएको धस.धस.वट.धभ. समेतको सामाग्री चाल ु
अवस्थामा राख्न आवश्यक काया गने, 

९.७.१२ साइवर अपरािसाँग सम्बस्न्ित कुनै समस्या वा अल्झन आए महान्यायाधिवक्ताको 
कायाालयको साइवर सरुिा र सूचना, सञ्चार प्रववधि महाशाखा अन्तगातको साइवर 
यधुनटसाँग समन्वय गने, 

९.७.१३ कायाालय तथा कमाचारीको Email को काम कारवाही @ag.gov.np माफा त मार 
गने, 

९.७.१४ कायाालयमा कम्प्यटुर/ सहायक कम्प्यटुर अपरेटर धनयसु्क्त गदाा Technical 

Support (IT) Staff को व्यवस्था गने, 
९.७.१५ कायाालय प्रमखुबाट तोके बमोस्िम साइवर सरुिा र सूचना, सञ्चार प्रववधि सम्बन्िी 

अन्य काया गने । 

 

९.८  पसु्तकालय शाखाः यस शाखाबाट देहाय बमोस्िमका कायासम्पादन हनुेछन ; 
९.८.१ कायाालयमा रहेका पसु्तक एवं अन्य अध्ययन सामग्रीको रस्ििरमा र ववद्यतुीय 

माध्यमबाट समेत सूचीकरण तथा वगीकरण गरी व्यवस्स्थत वकधसमले प्रत्येक 
पसु्तक/ अध्ययन सामग्रीमा शंकेत नम्बर (कोि बार) राख्न,े 

९.८.२ पसु्तकालय धभर अनशुासन र मयाादा कायम हनुे गरी सरकारी वकील, कमाचारीका 
साथै कानून व्यवसायी र उच्च स्शिा गने कानूनका ववद्याथीले समेत अध्ययन गना 
सक्ने व्यवस्था धमलाउने, 

९.८.३ ववधभन्न प्रकाशक तथा धबिेतासाँगको सम्पका बाट बिारमा उपलब्ि पसु्तक पधरका 
आददको सूची तयार गरी ववधनयोस्ित बिेटको पररधि धभर रही कायाालयको 
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कायासम्पादनसाँग सम्बस्न्ित पसु्तक/ अध्ययन सामग्रीको खररद प्रविया अगाधि 
बढाउने,  

९.८.४ सरकारी वकीललाई आवश्यक पने ऐन धनयम लगायतका पसु्तकहरू, रािपर, तथा 
परपधरकाहरू भरपाई गरी उपलव्ि गराउने,  

९.८.५ पसु्तकालयमा रहेका कायासम्पादनमा उपयोगी पसु्तक तथा अन्य पाठ्यसामग्री सरकारी 
वकील तथा कमाचारीलाई मार अधभलेख राखी धसधमत समयका लाधग आवासमा 
लैिान ेर समयमै वफताा गने व्यवस्था गने।यसरी लधगएका पसु्तक वा अन्य सामग्री 
कुनै व्यहोराले धमनाहा नगने बिारमा उपलब्ि त्यस्ता पसु्तक नै दास्खला गनुापने 
व्यवस्था धमलाउने, 

९.८.६ कमाचारीहरू सरुवा वा अवकाश हुाँदा रमाना गनुा वा कायाालयबाट धसफाररसपर ददन ु
अस्घ धनिहरू स्िम्मामा रहेका पसु्तक वफताा धलई चकु्ता धसफाररस गनुापने पद्धधतको 
ववकास गने, 

९.८.७ महान्यायाधिवक्ताको कायाालयसाँग परामशा गरी ववद्यतुीय पसु्तकालयको ववकास गनुाका 
साथै अन्य पसु्तकालय बीच सम्पका , समन्वय र सहकाया गने,  

९.८.८ पसु्तकालयमा साववक देस्ख हालसम्मका कायाालय प्रमखुको फोटो सवहतको वववरण 
राख्न,े  

९.८.९ पसु्तकालयलाई व्यवस्स्थत र थप प्रभावकारी बनाउन पसु्तकालय ववकास सम्बन्िी 
नीधत तथा योिना तयार गरी कायाालय प्रमखु समि पेश गरी कायाान्वयन गने। 

 

९.९ आधथाक प्रशासन फााँट: यस फााँटबाट देहाय बमोस्िमका कायासम्पादन हनुेछन ; 
९.९.१ प्रशासन तथा योिना शाखासाँगको समन्वयबाट कायाालयको वावषाक कायािम तथा 

बिेट तिुामा गरी कायाालय प्रमखुबाट स्वीकृत गरी महान्यायाधिवक्ताको कायाालय 
आधथाक प्रशासन शाखामा पठाउने,  

९.९.२ कोष तथा लेखा धनयन्रक कायाालय समेतसाँग समन्वय कायम गरी बिेट सम्बन्िी 
आवश्यक धनदेशन र बिेट धनकासा धलने, 

९.९.३ कायाालयका लाधग ववधनयोस्ित बिेट रकम अन्तगात रही सम्बस्न्ित बिेट शीषाकमा 
धनयमानसुार ववधि र प्रविया पूरा गरी, आवश्यक धबल भरपाई तथा कागिात संलग्न 
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गरी समानपुाधतकता, धमतव्यवयता र गणुस्तरीयता र पारदस्शाता कायम हनु ेगरी खचा 
लेख्न,े 

९.९.४ खचाको भकु्तानी गदाा बैंक माफा त भकु्तानी गनुाका साथै यसरी भकु्तानी गदाा 
धनयमानसुार कटाउनपुने पाररश्रधमक कर, संचय कोष र नागररक लगानी कोष, धबमा 
आदद कट्टा गरी सम्बस्न्ित धनकायमा यथासमयमा पठाउने,  

९.९.५ कुनै कायािम वा दावयत्वका लाधग बिेट थप गनुापने वा रकमान्तर गनुापनेमा भरसक 
एकै पटक स्पष्ट आिार कारण र औस्चत्य खलुाई थप बिेट धनकासा वा 
रकमान्तरका लाधग महान्यायाधिवक्ताको कायाालय, आधथाक प्रशासन शाखामा पठाउन,े 

९.९.६ अधनवाया आवश्यकता अनरुूप ददएको पेश्की समयमै फयौट गने गराउने,  
९.९.७ कायाालयको आधथाक प्रशासन सम्बन्िी लेखा, से्रस्ताको अधभलेख चसु्त दरुूस्त राखी 

समयमै माधसक तथा वावषाक प्रधतवेदन तयार गरी पठाउने, 
९.९.८ आधथाक कारोवार एवं खचा भएका रकमको लेखाको आन्तररक र अस्न्तम लेखा 

परीिण गराउने,  
९.९.९ महालेखा परीिक तथा महान्यायाधिवक्ताको कायाालयसाँग सम्पका  राखी बेरूि ुलगत 

अद्याबधिक गरी कायम भएका बेरूि ु फछ्र्यौट गराई कायाालयलाई बेरूि ु शनु्य 
बनाउने, 

९.९.१० कायाालय प्रमखुले तोकेका आधथाक प्रशासनसाँग सम्बस्न्ित अन्य आवश्यक काया गने 
। 

 

९.१०  दताा चलानी फााँट: यस फााँटबाट देहाय बमोस्िमका कायासम्पादन हनुछेन ; 
९.१०.१ कायाालयमा प्राप्त भएका स्चठीपर / कागिात बझुी बझु्नेको नाम, पद र धमधत स्पष्ट 

खलुाई भरपाई ददने र यसरी प्राप्त भएका प्रत्येक कागि पर धनिााररत ढााँचाको 
दताा वकताबमा र ववद्यतुीय माध्यममा (कम्प्यटुरमा) तरुून्त दताा गरी दताा नम्बर 
र धमधत प्रववष्ट गने,  

९.१०.२ गोप्य र कायाालय प्रमखुलाई सम्बोिन गररएका खामबन्दी स्चठीहरू नखोली खामको 
बावहर दताा नम्बर उल्लेख गरी तरुून्त कायाालय प्रमखु समि पेश गरी भएको 
तोक आदेश बमोस्िम सम्बस्न्ित शाखामा बझुाउने, 
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९.१०.३ प्रकरण ९.१०.२ बाहेकका अन्य कागिपर प्रशासन तथा योिना शाखाका प्रमखु 
समि पेश गरी भएको तोक आदेश बमोस्िम तत्काल सम्बस्न्ित शाखा/फााँटमा 
बझुाई दताा वकताबमा अधभलेख राख्न,े 

९.१०.४ प्रकरण ९.१०.३ मा िे सकैु उल्लेख भएता पधन मदु्दा शाखा खलु्न ेगरी प्राप्त भएका 
वा चलानी वकताब हेरी यवकन गरी मदु्दा शाखा पिा लगाई मदु्दासाँग सम्बस्न्ित 
धमधसल कागिात दताा गरी पर प्राप्त भएकै ददन सम्बस्न्ित मदु्दा शाखाको प्रमखु 
समि पेश गरी दताा वकताबमा अधभलेख राख्न,े   

९.१०.५ कायाालयबाट अन्यर पठाउने पर, कागिातपरको धमधत, परको ववषय, पठाइन े
कायाालय वा अदालतको नाम, सम्बस्न्ित शाखा उल्लेख गरी धनिााररत ढााँचाको 
चलानी रस्ििर र ववद्यतुीय माध्यममा समेत चलानी गने, 

९.१०.६ अन्य कायाालयमा पठाइने स्चठीपरहरू भरपाई वकताबमा चढाई वा कायाालय प्रधतमा 
नै बझु्नेको नाम दिाा र धमधत खलु्ने व्यहोराको भरपाई गराई बझुाउने / हलुाक 
दास्खला गने, 

९.१०.७ दताा चलानी सम्बन्िी काया गदाा कुनै बािा अड्चन परे प्रशासन तथा योिना 
शाखाको प्रमखुबाट धनकासा धलन े। 

९.१०.८ कायाालयबाट सम्पादन हनुे कायासाँग समबस्न्ित ववषयमा सेवाग्राहीलाई आवश्यक 
िानकारी प्रदान गने । 

९.१०.९ कायाालयबाट सम्पादन हनु ेकायाहरु मध्ये सेवाग्राहीको सरोकार रहेको कायासम्पादन 
हनुे शाखा र फााँटको िानकारी प्रदान गने । 

 

१० स्िल्ला सरकारी वकील कायाालयः यस कायाालयका देहायका शाखा/फााँटबाट देहाय 
बमोस्िमका कायासम्पादन हनुेछन ; 

१०.१  मदु्दा तथा अधभलेख व्यवस्थापन शाखाः यस शाखाबाट देहाय बमोस्िमका कायासम्पादन 
हनुेछन ; 

१०.१.१ िाहेरी दरखास्त वा सूचना दताा नगरेको भने्न उिरुीको छुटै्ट लगत राखी कायाालय 
प्रमखु समि पेश गरी धनणाय बमोस्िम गने, 
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१०.१.२ अनसुन्िान गने धनकायहरूबाट प्रारस्म्भक अनसुन्िान प्रधतवेदन प्राप्त भए पधछ 
तोवकएको अपराि दताा वकताबमा वववरण प्रववष्ट गरी छुट्टाछुटै्ट धमधसल खिा गरी 
सरकारी वकील तोक्न कायाालय प्रमखु समि पेश गने, 

१०.१.३ भ्रमपूणा, झटु्टा वा काल्पधनक िाहेरी दरखास्त तामेलीमा राख्न प्राप्त भएका प्रधतवेदनको 
छुटै्ट अधभलेख राखी कायाालय प्रमखु समि पेश गरी धनणाय कायाान्वयन गने,   

१०.१.४ प्रकरण १०.१.२ बमोस्िम तोवकएका सरकारी वकीलले आवश्यकता अनसुार 
कायाालय प्रमखुसाँग परामशा गरी धनदेशन, म्याद थप, शंवकतको बयान, 
अनसुन्िान सम्बन्िमा राय सल्लाह तथा मदु्दा चलाउन/ेनचलाउने सम्बन्िी काया 
गने, 

१०.१.५ म्याद थपको धनवेदन अदालतमा प्रस्ततु गदाा शंवकतलाई वहरासतमै राख्नपुने स्पष्ट 
आिार र कारण खलुाउने, धनदेशन ददाँदा अनसुन्िानलाई सहयोग पगु्न े गरी 
वस्तधुनष्ट प्रमाण संकलन हनु ेगरी ददने,  

१०.१.६ शंवकतको बयान गराउाँदा कानून बमोस्िम सम्पादन गना नधमल्ने गरी श्रब्यदृष्यका 
सािनबाट समेत बयान अधभलेखीकरण गने वा आवश्यकता अनसुार श्रब्यदृष्य 
संवाद (Video Conferencing) का माध्यमबाट बयान गने/गराउन े व्यवस्थाका 
लाधग अनसुन्िान अधिकारीसाँग समन्वय र सहकाया गने, 

१०.१.७ अनसुन्िान प्रधतवेदन प्राप्त भए पधछ धनिााररत अपराि दताा वकताबमा वववरण प्रववष्ट 
गरी तोवकएका सरकारी वकील वा धनि कायाालयमा नभएमा कायाालय प्रमखुबाट 
तोकेको सरकारी वकीलले महान्यायाधिवक्ताबाट प्रत्यायोस्ित अधिकार बमोस्िम 
मदु्दा चलाउने वा नचलाउन े धनणाय गरी धनणायको प्रधत साइवर सरुिा र सूचना, 
सञ्चार प्रववधि फााँटमा ववद्यतुीय अधभलेखका लाधग पठाई कायाालयबाट भएका 
यस्ता धनणायको एकीकृत रूपको धसलधसलेवार धनणाय नम्बर प्रववष्ट गरी अवधि 
खलु्ने गरी बाइस्न्िङ्ग गरी राख्न,े  

१०.१.८ सरकारी वकीलबाट मदु्दा नचलाउन े गरी वा आसं्शक रूपमा मदु्दा नचलाउन े गरी 
भएको धनणायको प्रधतधलवप धनकासाका लाधग उच्च सरकारी वकील कायाालयमा 
पठाउने, 
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१०.१.९ प्रधतवादी नभएका वा प्रधतवादी नखलेुको कारण कोही कसै उपर मदु्दा नचलाउन ेगरी 
भएका धनणायको धसलधसलेवार धनणाय नम्बर सवहत छुटै्ट एकीकृत धनणाय वकताब 
तयार गरी कानून बमोस्िम धनकासाका लाधग उच्च सरकारी वकील कायाालयमा 
पठाउने, यस्ता मदु्दामा अस्न्तम धनकासा भई आए पधछ सक्कल धमधसल समेत 
अधभलेख िनाई सरुस्ित राख्न सम्बस्न्ित अनसुन्िान धनकायमा वफताा पठाउने, 

१०.१.१० कायाालयबाट भएको मदु्दा चलाउने धनणाय बमोस्िम अदालतमा दायर भएको 
अधभयोगपर तथा कायाालयबाट प्रधतरिा गनुा पने ररट/धनवेदन सम्बन्िी वववरण 
धनिााररत दताा वकताबमा प्रववष्ट गरी ववद्यतुीय अधभलेखका लाधग साइवर सरुिा र 
सूचना, सञ्चार प्रववधि फााँटमा पठाउने, 

१०.१.११ कायाालयमा दताा भएका मदु्दा तथा ररट/धनवेदनमा अदालतमा बहस पैरवी तथा 
प्रधतरिा गना सरकारी वकील तोक्न कायाालय प्रमखु समि पेश गरी, धमधसल 
कागिात अद्याबधिक वनाई त्यस्ता धमधसल पेशी भन्दा सामान्यतया सात ददन 
अगावै सम्बस्न्ित सरकारी वकीललाई उपलब्ि गराउने, 

१०.१.१२ अदालतबाट भएको थनुछेक तथा अन्य अन्तरकालीन आदेश उपर कानून बमोस्िम 
धनवेदन गनुा पनेमा आवश्यकता अनसुार कायाालय प्रमखुसाँग परामशा गरी 
तोवकएका सरकारी वकीलले धनवेदनको मस्यौदा तयार गरी धमधसल कागिात 
दरुूस्त पारी यथाशीघ्र उच्च सरकारी वकील कायाालयमा पठाउने, यस्ता 
अन्तरकालीन आदेश पर धनबेदन गनुा नपनेमा आिार र कारण खलुाई कायाालय 
प्रमखुबाट प्रमास्णत गरी राख्न,े  

१०.१.१३ आफुलाई तोवकएको मदु्दामा सािी परीिण सम्बन्िी कायाको लाधग सम्बस्न्ित 
सरकारी वकील अदालतमा उपस्स्थत भई बकपरमा सामेल हनुे वा कानून 
बमोस्िम श्रब्यदृष्यका संवाद (Video Conferencing) माफा त बकपर हनुमेा 
सम्बद्ध अधिकारीसाँग समन्वय र सहकाया गने,  

१०.१.१४ मदु्दा तथा ररट धनवेदनहरूमा प्रभावकारी रूपमा प्रधतरिा/बहस पैरवी गना चाल्नपुने 
समसामवयक कदम, आई पने समस्याको व्यवस्थापन सम्बन्िमा 
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आवश्यकतानसुार नीधतगत व्यवस्था र व्यावहाररक उपायको तिुामा गरी धनणायका 
लाधग कायाालय प्रमखु समि पेश गरी धनणाय कायाान्वयन गने, 

१०.१.१५ मदु्दा तथा ररट धनवेदनमा उठाइएका वा रहेका ववषयबस्तकुो गंभीरताका आिारमा 
समूहगत रूपमा सरकारी वकीलको प्रधतधनधित्व गनुापने देखेमा कायाालय प्रमखु 
समि पेश गरी बहस गने ववषय ववभािन गरी समूहगत रूपमा अदालतमा प्रस्ततु 
हनुे,  

१०.१.१६ अदालतबाट बहसको पालो आएको सम्बस्न्ित सरकारी वकीललाई खबर गने 
व्यवस्थालाई चसु्त बनाउने र सामवयक रूपमा सिुारका उपाय अवलम्बन गदै 
िान,े 

१०.१.१७ अदालतबाट साप्तावहक तथा दैधनक पेशी सूची प्राप्त गरी प्रत्येक ददन इिलासमा 
पेश हनुे न्यायािीशहरूको नाम र िम संख्या समेत खलु्ने मदु्दाको दैधनक पेशी 
सूची तयार गरी अधभलेख राखी आवश्यकता अनसुार सरकारी वकीलहरूलाई 
ववतरण गने,  

१०.१.१८ उपयकु्त र तका संगत कारण नपरी सरकारी वकीलबाट मदु्दाको पेशी स्थधगत नगने, 
१०.१.१९ अदालतमा पेश गनुापने बहसनोट बारे बहस गने सरकारी वकीललाई सूचना ददन े

र सरकारी वकीलले पेश गरेको बहसनोटलाई अधभलेख गरी संस्थागत गने तथा 
बहसनोट सम्बन्िमा अन्य व्यवस्थापन गने,  

१०.१.२०  पेशीको ददन अदालतबाट भएको नधतिा सम्बस्न्ित सरकारी वकीलले प्रष्ट बसु्झन े
गरी सम्बस्न्ित धमधसलमा र तोवकएका कमाचारीले पेशी वकताबमा िनाउने, 

१०.१.२१  कसूर धनिाारण सम्बन्िी आदेश भएपधछ तोवकएको सरकारी वकीलले सम्बद्ध 
धनकाय वा अधिकारीसाँग समन्वय गरी सिाय पूवाको प्रधतवेदन तयार गरी पेश 
गने, 

१०.१.२२ पेशीको ददन फैसला/अस्न्तम आदेश भएका मदु्दाको अदालतको अधभलेख धमलान 
हनुे गरी दायरी लगत कट्टा गने,  

१०.१.२३ अदालतबाट फैसलाको िानकारी प्राप्त भएपधछ धनिााररत समयमै बहस पैरवी गना 
तोवकएका सरकारी वकील वा धनि नभए कायाालय प्रमखुबाट तोवकएका सरकारी 
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वकीलले अधभयोग मागदावी बमोस्िम फैसला नभएका मदु्दाका हकमा 
आवश्यकता अनसुार कायाालय प्रमखुसाँग परामशा गरी पनुरावेदन गने/नगने 
प्रस्ताव तयार गरी उच्च सरकारी वकील कायाालयमा पठाउने, 

१०.१.२४ अधभयोग मागदावी बमोस्िम कसूर कायम एवं सिाय भएका पनुरावेदन सम्बन्िी 
कारबाही गनुा नपने मदु्दामा कायाालय प्रमखुबाट प्रमास्णत गराई पनुरावेदनको 
अवधिसम्म धमधसल सरुस्ित राखी तालकु कायाालयबाट धमधसल माग भएमा 
बाहेक अधभलेखमा वववरण िनाई सम्बस्न्ित अनसुन्िान धनकायमा धमधसल 
सरुस्ित राख्न वफताा पठाउन।े  

१०.१.२५ सरकार वादी मदु्दामा पनुरावेदन सम्बन्िी कारबाहीको अस्न्तम वकनारा भई 
कायाालयमा प्राप्त हनु आएका धमधसल अधभलेखमा वववरण िनाई सम्बस्न्ित 
अनसुन्िान धनकायमा धमधसल सरुस्ित राख्न वफताा पठाउन।े  

१०.१.२६ कानून बमोस्िम धमलापर गने आदेशका लाधग प्राप्त भएका धनवेदनको अधभलेख 
राखी अधभयोिन सम्बन्िी धनणाय गने सरकारी वकील वा धनि नभएमा कायाालय 
प्रमखुबाट तोवकएका सरकारी वकीलले त्यस्ता धनवेदनमा सनाखत गराई राय 
साथ महान्यायधिवक्ताको कायाालयमा पठाई धनणाय कायाान्वयन गने गराउने,    

१०.१.२७ कायाालय माफा त अदालतमा पेश गना प्राप्त धलस्खत िवाफ रीतपूवाक भए नभएको, 
धलस्खत िवाफ साथ आवश्यक कागिात रहे नरहेको ववचार गरी धलस्खत िवाफ 
दतााका लाधग अदालतमा पठाउने तथा त्यस्ता कायाालयबाट धलस्खत िवाफ तयार 
गनुा अस्घ िवाफ लेख्न, धलस्खत िवाफ साथ संलग्न गनुापने कागिातका लाधग 
सल्लाह धलन े पररपावट ववकास गना आवश्यक समन्वय गने लगायत धलस्खत 
िवाफसाँग सम्बस्न्ित अन्य व्यवस्थापन गने, 

१०.१.२८ कायाालयबाट प्रधतरिा भएका ररट धनवेदनमा अस्न्तम आदेशको िानकारी प्राप्त भए 
पधछ अधभलेखमा व्यहोरा िनाई आदेश सवहतको धमधसल सम्बस्न्ित धनकायमा 
वफताा पठाउने, 
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१०.१.२९ मदु्दा तथा ररट धनवेदनमा भएका फैसला/अस्न्तम आदेशको प्रधत ववद्यतुीय 
अधभलेखका लाधग साइवर सरुिा र सूचना, सञ्चार प्रववधि फााँटलाई उपलब्ि 
गराउने, 

१०.१.३० मदु्दा सम्बन्िी माधसक तथा वावषाक प्रधतवेदन तथा रणनीधतक योिना अनसुारका 
वववरणहरू तयार गरी सम्बस्न्ित उच्च सरकारी वकील कायाालय तथा 
महान्यायाधिवक्ता कायाालयमा आवधिक रूपमा समयमै पठाउने, 

१०.१.३१ शाखाबाट सम्पादन गररने यस प्रकरण बमोस्िमको कायासम्पादन गना सरकारी 
वकील तथा अन्य सहायक/ सहयोगीस्तरका कमाचारी बीच काया ववभािन गनुाका 
साथै अनसुन्िान अधिकारीलाई धनदेशन ददने, मदु्दा चल्न/ेनचल्ने धनणाय गने, 
मदु्दामा बहस पैरवी प्रधतरिा गने कायाको स्तरीयता, व्यवस्थापन र 
प्रभावकाररताका सम्बन्िमा सरकारी वकील तथा कमाचारी बीच धनरन्तर छलफल 
र सिुार गने, साथै भए गरेका हरेक काम कारबाहीको धनयधमत अधभलेख 
व्यवस्थापन गने। 

१०.१.३२ मदु्दा, ररट धनवेदन तथा बहस पैरवी सम्बन्िमा कायाालय प्रमखुबाट तोके बमोस्िम 
अन्य काया गने, 

 

१०.२  प्रशासन, योिना तथा कानूनी राय शाखाः यस शाखाबाट देहाय बमोस्िमका 
कायासम्पादन हनुछेन ; 

१०.२.१ यस कायाववधिको अिीनमा रही कायाालयमा धनयकु्त वा पदस्थापन हनु े सरकारी 
वकील तथा कमाचारीलाई कायाालयमा बहाल हनुा साथ कायाादेश सवहतको 
स्िम्मेवारी ददने,  

१०.२.२  सरकारी वकील तथा कमाचारीको अलग अलग व्यस्क्तगत फाइल खिा गरी सरूवा, 
काि, धबदा, योग्यता, ताधलम, कारवाही, परुस्कार आदद सम्बन्िी परहरू 
व्यस्क्तगत फाइलमा अद्याबधिक गने, 

१०.२.३  सरकारी वकील तथा कमाचारीको कायाालयमा उपस्स्थधतलाई धनयधमत र व्यवस्स्थत 
बनाउन ई हास्िरी (e–Attendance) लगायत हास्िरी तथा धबदाको अधभलेख 
व्यवस्थापन सम्बन्िी काया गने,  
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१०.२.४  सरकारी वकील तथा कमाचारीको कायासम्पादन मूल्याङ्कन तथा सम्पस्ि वववरण 
फाराम प्राप्त गरी समयमै अधग्रम कारवाहीका लाधग सम्बस्न्ित अधिकारी/ 
धनकायमा पेश गने, 

१०.२.५  दरबन्दी ताधलका अनसुार सरकारी वकील तथा कमाचारीको धनयसु्क्त, सरुवा, बढुवा, 
शैस्िक योग्यता, दण्ि, परुस्कार, ववभागीय कारबाही लगायतका वववरण देस्खन े
व्यस्क्तगत वववरण अद्यावधिक गने, 

१०.२.६ सबै शाखामा सरकारी वकील तथा कमाचारीको कायािमता र काया चापको ववचार 
गरी अनपुात धमलाई कमाचारी खटाउने हेरफेर गने सम्बन्िमा कायाालय प्रमखु 
समि पेश गने, 

१०.२.७  धनयधमत रूपमा कमाचारी बैठकको बन्दोबस्त धमलाई छलफलको वववरणको 
अधभलेख राख्न ेएवम  कायाान्वयन गराउने, 

१०.२.८ कायाालयको भौधतक सामानको शाखागत अद्याबधिक लगत, संरिण, ममात संभार, 
धललाम गरी यथोस्चत उपयोगको व्यवस्था धमलाउने, 

१०.२.९  गनुासो सनेु्न अधिकारी एवं सूचना अधिकारी तोक्न कायाालय प्रमखु समि पेश गरी 
नागररक बिापर, उिरुी पेवटकाको व्यवस्थापन लगायत सेवाग्राही सन्तवुष्ट 
सम्बन्िी काया गने, 

१०.२.१० अन्तरशाखा समन्वय र सहकाया गने, 
१०.२.११ कायाालय भवन पररसरको सरसफाई, बगैंचा एवं कायाालयको सरुिाका लाधग पालो 

पहरा लगायतको काया गने, 
१०.२.१२ कायाालयका लाधग चावहने कागि, कलम, मसी, फधनाचर आदद भौधतक स्चिवस्तहुरू 

प्रचधलत सावािधनक खररद ऐन, धनयम अनरुूपको प्रविया अपनाई खररद गने, 

मौज्दात राख्न,े संरिण गने र स्वीकृत मागफारामका आिरमा खचा गने, 
१०.२.१३  कानून बमोस्िम स्िन्सी धनरीिण गरी प्रधतवेदन व्यवस्स्थत गने, 
१०.२.१४ वावषाक काया योिना बमोस्िम कायाालयबाट सम्पादन गनुापने रणनीधतक 

वियाकलाप कायाान्वयन, समीिा र प्रधतवेदन गने कायामा योिना कायाान्वयन 
सधमधतसाँग सहकाया गरी योिनाको प्रभावकारी रूपमा कायाान्वयन गने गराउने, 
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१०.२.१५ मदु्दा शाखाहरूबाट प्राप्त भएको छलफलका ववषयवस्तलुाई ववचार गरी ववधभन्न 
अनसुन्िान धनकाय एवं कायाालयबाट प्रधतरिा गररने सरकारी धनकायका 
अधिकारीसाँग अन्तविा या, छलफल तथा समन्वय बैठक गने कायािम बनाई 
धनणायाथा कायाालय प्रमखु समि पेश गरी धनणायको कायाान्वयन गने,  

१०.२.१६ कायाालयको वावषाक कायािम तथा बिेट तिुामा गरी कायाालय प्रमखुबाट स्वीकृत 
गरी महान्यायाधिवक्ताको कायाालय आधथाक प्रशासन शाखामा पठाउने,  

१०.२.१७ कोष तथा लेखा धनयन्रक कायाालय समेतसाँग समन्वय कायम गरी बिेट सम्बन्िी 
आवश्यक धनदेशन र बिेट धनकासा धलने, 

१०.२.१८ कायाालयका लाधग ववधनयोस्ित बिेट रकम अन्तगात रही सम्बस्न्ित बिेट 
शीषाकमा धनयमानसुार ववधि र प्रविया पूरा गरी, आवश्यक धबल भरपाई तथा 
कागिात संलग्न गरी समानपुाधतकता, धमतव्यवयता र गणुस्तरीयता र पारदस्शाता 
कायम हनुे गरी खचा लेख्न,े 

१०.२.१९ खचाको भकु्तानी गदाा बैंक माफा त भकु्तानी गनुाका साथै यसरी भकु्तानी गदाा 
धनयमानसुार कटाउनपुने पाररश्रधमक कर, संचय कोष र नागररक लगानी कोष, 
धबमा आदद कट्टा गरी सम्बस्न्ित धनकायमा यथासमयमा पठाउने,  

१०.२.२० कुनै कायािम वा दावयत्वका लाधग बिेट थप गनुापने वा रकमान्तर गनुापनेमा 
भरसक एकै पटक स्पष्ट आिार कारण र औस्चत्य खलुाई थप बिेट धनकासा 
वा रकमान्तरका लाधग महान्यायाधिवक्ताको कायाालय, आधथाक प्रशासन शाखामा 
पठाउने, 

१०.२.२१ अधनवाया आवश्यकता अनरुूप ददएको पेश्की समयमै फयौट गने गराउन,े  
१०.२.२२ कायाालयको आधथाक प्रशासन सम्बन्िी लेखा, से्रस्ताको अधभलेख चसु्त दरुूस्त 

राखी समयमै माधसक तथा वावषाक प्रधतवेदन तयार गरी पठाउने, 
१०.२.२३ आधथाक कारोवार एवं खचा भएका रकमको लेखाको आन्तररक र अस्न्तम लेखा 

परीिण गराउने,  
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१०.२.२४ महालेखा परीिक तथा महान्यायाधिवक्ताको कायाालयसाँग सम्पका  राखी वेरुि ु
लगत अद्याबधिक गरी कायम भएका बेरूि ुफयौट गराई कायाालयलाई बेरूि ु
शनु्य बनाउने, 

 

कानूनी राय तफा ः 
१०.२.२५ कानूनी रायका लाधग प्राप्त फाइल कागिातहरू दताा गरी अधभलेख राख्न,े 
१०.२.२६ माग भएको कानूनी राय प्रदान गना धनिााररत ढााँचा अनरुूप र संलग्न गनुापने 

कागिातहरू भए नभएको अध्ययन गरी कायाालय प्रमखु समि पेश गने,  
१०.२.२७ कायाालय प्रमखुबाट भएको धनणायको कायाान्वयन गरी प्रदान गररएका कानूनी राय 

सम्बन्िी वववरण धनिााररत ढााँचामा (ववद्यतुीय माध्यममा समेत) अधभलेख राख्न े, 
१०.२.२८ कानूनी रायका ववषयमा नेपाल सरकारका सम्बद्ध धनकाय वा पदाधिकारीहरूसाँग 

छलफल, अन्तविा या र गोष्ठी आदद कायािम धनमााण गरी धनणायका लाधग पेश 
गरी कायािम सञ्चालन गने। 

१०.२.२९ कायाालयबाट सम्पादन गनुापने अन्य शाखाको स्िम्मेवारी धभर नपरेका कायाका 
साथै कायाालय प्रमखुबाट यस शाखाबाट सम्पादन गने गरी तोवकएका काया 
गने। 

 

१०.३ कसूर पीधित तथा सािी संरिण शाखाः यस शाखाबाट देहाय बमोस्िमका कायासम्पादन 
हनुेछन ; 

१०.३.1 मदु्दाको काम कारवाहीमा पिको गोपनीयता कायम गने, पीधित मैरीकिको 
व्यवस्थापन गने लगायत कसूर पीधित तथा सािी मैरी व्यवहारका लाधग 
आवश्यक प्रबन्ि गने गराउन,े 

१०.३.२ पीधितलाई मनोसामास्िक परामशा ददनपुने, स्वास्थ्य उपचार गनुा पनेमा सम्बस्न्ित 
सरकारी तथा गैरसरकारी धनकायहरूसाँग समन्वय गरी सो सेवा उपलव्ि गराउन 
सहिीकरण गने,  

१०.३.३ कसूर पीधित तथा सािीसाँग बकपर गनुा अस्घ सम्बस्न्ित सरकारी वकीलबाट 
परामशाका साथै बकपर पिात दैधनक भ्रमण भिा उपलब्ि गराउन सहिीकरण 
गने,   
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१०.३.४ मदु्दाको सनुवुाइमा कसूर पीधितको सहभाधगताका लाधग सहिीकरण गनुाका साथै 
फैसला कायाान्वयनमा सहयोग गने, 

१०.३.५ कसूर पीधित तथा सािीका गनुासाहरू सनुवुाइ गरी आवश्यक सझुाव ददने,  
१०.३.६ कसूर पीधित तथा सािीको वववरण र धतनको संरिण सम्बन्िी अधभलेख व्यवस्स्थत 

गने, 
१०.३.७ कसूर पीधित र सािी संरिण सम्बन्िमा नेपाल प्रहरी तथा अनसुन्िान गने र अन्य 

सम्बद्ध धनकायसाँग समन्वय र सहकाया गने, 
१०.३.८ कायाालय प्रमखुबाट तोके बमोस्िमका अन्य काया गने । 

 

१०.४ साइवर सरुिा र सूचना, सञ्चार प्रववधि शाखाः यस शाखाबाट देहाय बमोस्िमका 
कायासम्पादन हनुछेन ; 

१०.४.१ कायाालयको कायासम्पादनमा सम्बन्िमा तयार भएका ववधभन्न सफ्टवेयरको पररमािान, 
एकीकरण गने सम्बन्िमा महान्यायाधिवक्ताको कयाालयसाँग समन्वय गरी 
आवश्यक काया गने/गराउने,  

१०.४.२  कायाालयबाट सम्पादन हनुे काम कारबाही संभव भएसम्म ववद्यतुीय माध्यमबाट 
सम्पादन गना आवश्यक ववद्यतुीय उपकरण, ववधिको ववकास गना अविारणापर 
सवहत कायािम तयार गरी महान्यायाधिवक्ताको कायाालयमा पठाई धनणाय 
कायाान्वयन गने/गराउने,  

१०.४.३ कायाालयबाट भएका मदु्दा चलाउन/ेनचलाउन े धनणायका प्रधत सम्बस्न्ित मदु्दा 
शाखाबाट धनरन्तर प्राप्त गरी ववषय र समयावधि छुवट्टने गरी ववद्यतुीय माध्यमबाट 
अधभलेख राख्न,े 

१०.४.४  कायाालयबाट बहस पैरवी र प्रधतरिा भएका मदु्दाको फैसलाका प्रधत सम्बस्न्ित मदु्दा 
शाखाबाट धनरन्तर प्राप्त गरी ववषय र अवधि खलु्ने गरी ववद्यतुीय माध्यमबाट 
अधभलेख राखी सरकारी वकीलको कायासम्पादनमा सहयोगी हनुे फैसलाहरू 
कायाालयको वेभसाइटमा अपलोि गने र मदु्दा सम्बन्िी वववरण मदु्दा व्यवस्थापन 
प्रणाली (CMS) सम्बन्िी सफ्टवेयरमा प्रववष्ट गने, 
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१०.४.५ कायाालयको महत्वपूणा सूचना, तथ्यांक प्राधप्त र उपयकु्तताको छनौट गरी समय र 
ववषयगत रूपमा अद्यावधिक गरी अधभलेखीकृत गने, 

१०.४.६ कायाालयको वेभसाइट अद्याबधिक बनाई आवश्यक सूचना, सामग्री सवहतको 
वेभसाइट व्यवस्थापन गने,  

१०.४.७ महान्यायाधिवक्ताको कायाालयसाँग ववद्यतुीय माध्यमबाट सम्पका  स्थावपत गने प्रववधि, 
सामग्रीको व्यवस्थापन, ििान तथा सञ्चालन सम्बन्िी आवश्यक काया गने, 

१०.४.८  कायाालयमा सूचना प्रववधि तथा ववद्यतुीय अधभलेख शाखाको प्रभावकारी रूपमा 
सञ्चालनका लाधग आवश्यक िनशस्क्तको व्यवस्थापन र िमता ववकास सम्बन्िी 
काया गने, 

१०.४.९ Assest  Management System (AMS) सम्बस्न्ित सम्पूणा भौधतक सामग्रीको 
वववरणहरू  सफ्टवेयरमा अपलोि गने, 

१०.४.१० कायाालयमा रहेको कम्प्यटुर तथा ववद्यतुीय सामाग्रीको अवस्था अद्याबधिक गरी 
चाल ुअवस्थामा राख्न आवश्यक काया गने, 

१०.४.११ कायाालयमा रास्खएको धस.धस.वट.धभ. समेतको सामाग्री चाल ु अवस्थामा राख्न 
आवश्यक काया गने कायाालयमा रास्खएको धस.धस.वट.धभ. समेतको सामग्री चाल ु
अवस्थामा राख्न आवश्यक काया गने, 

१०.४.१२ साइवर अपराि साँगसम्बस्न्ित कुनै समस्या वा अल्झन आए महान्यायाधिवक्ताको 
कायाालयको साइवर सरुिा र सूचना, सञ्चार प्रववधि महाशाखा अन्तगातको 
साइवर यधुनटसाँग समन्वय गने , 

१०.४.१३ कायाालय तथा कमाचारीको Email को काम कारवाही @ag.gov.np माफा त मार 
गने, 

१०.४.१४ कायाालयमा कम्प्यटुर/ सहायक कम्प्यटुर अपरेटर धनयसु्क्त गदाा Technical 

Support (IT) Staff को व्यवस्था गने, 
१०.४.१५ कायाालय प्रमखुबाट तोके बमोस्िम साइवर सरुिा र सूचना, सञ्चार प्रववधि 

सम्बन्िी अन्य काया गने । 

 

१०.५  पसु्तकालय शाखाः यस शाखाबाट देहाय बमोस्िमका कायासम्पादन हनुेछन ; 
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१०.५.१ कायाालयमा रहेका पसु्तक एवं अन्य अध्ययन सामग्रीको रस्ििरमा र ववद्यतुीय 
माध्यमबाट समेत सूचीकरण तथा वगीकरण गरी व्यवस्स्थत वकधसमले प्रत्येक 
पसु्तक/ अध्ययन सामग्रीमा शंकेत नम्बर (कोि बार) राख्न,े 

१०.५.२ पसु्तकालय धभर अनशुासन र मयाादा कायम हनुे गरी सरकारी वकील, कमाचारी का 
साथै कानून व्यवसायी र उच्च स्शिा गने कानूनका ववद्याथीले समेत अध्ययन गना 
सक्ने व्यवस्था धमलाउने, 

१०.५.३ ववधभन्न प्रकाशक तथा धबिेतासाँगको सम्पका बाट बिारमा उपलब्ि पसु्तक पधरका 
आददको सूची तयार गरी ववधनयोस्ित बिेटको पररधि धभर रही कायाालयको 
कायासम्पादनसाँग सम्बस्न्ित पसु्तक/अध्ययन सामग्रीको खररद प्रविया अगाधि 
बढाउने,  

१०.५.४ सरकारी वकीललाई आवश्यक पने ऐन धनयम लगायतका पसु्तकहरू, रािपर, तथा 
परपधरकाहरू भरपाई गरी उपलव्ि गराउने,  

१०.५.५ पसु्तकालयमा रहेका कायासम्पादनमा उपयोगी पसु्तक तथा अन्य पाठ्यसामग्री 
सरकारी वकील तथा कमाचारीलाई मार अधभलेख राखी धसधमत समयका लाधग 
आवासमा लैिान ेर समयमै वफताा गने व्यवस्था गने । यसरी लधगएका पसु्तक 
वा अन्य सामग्री कुनै व्यहोराले धमनाहा नगने बिारमा उपलब्ि त्यस्ता पसु्तक नै 
दास्खला गनुापने व्यवस्था धमलाउने, 

१०.५.६ कमाचारीहरू सरुवा वा अवकाश हुाँदा रमाना गनुा वा कायाालयबाट धसफाररस पर 
ददन ु अस्घ धनिहरू स्िम्मामा रहेका पसु्तक वफताा धलई चकु्ता धसफाररस गनुापने 
पद्धधतको ववकास गने, 

१०.५.७ महान्यायाधिवक्ताको कायाालयसाँग परामशा गरी ववद्यतुीय पसु्तकालयको ववकास 
गनुाका साथै अन्य पसु्तकालय बीच सम्पका , समन्वय र सहकाया गने,  

१०.५.८ पसु्तकालयमा साववक देस्ख हालसम्मका कायाालय प्रमखुको फोटो सवहतको वववरण 
राख्न,े  

१०.५.९ पसु्तकालयलाई व्यवस्स्थत र थप प्रभावकारी बनाउन पसु्तकालय ववकास सम्बन्िी 
नीधत तथा योिना तयार गरी कायाालय प्रमखु समि पेश गरी कायाान्वयन गने । 
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१०.६  दताा चलानी तथा सोिपछु फााँट: यस फााँटबाट देहाय बमोस्िमका कायासम्पादन 
हनुेछन ; 
१०.६.१ कायाालयमा प्राप्त भएका स्चठीपर / कागिात बझुी बझु्नेको नाम, पद र धमधत स्पष्ट 

खलुाई भरपाई ददने र यसरी प्राप्त भएका प्रत्येक कागिपर धनिााररत ढााँचाको दताा 
वकताबमा र ववद्यतुीय माध्यममा (कम्प्यटुरमा) तरुून्त दताा गरी दताा नम्बर र 
धमधत प्रववष्ट गने,  

१०.६.२ गोप्य र कायाालय प्रमखुलाई सम्बोिन गररएका खामबन्दी स्चठीहरू नखोली खामको 
बावहर दताा नम्बर उल्लेख गरी तरुून्त कायाालय प्रमखु समि पेश गरी भएको 
तोक आदेश बमोस्िम सम्बस्न्ित शाखामा बझुाउने, 

१०.६.३ प्रकरण १०.६.२ बाहेकका अन्य कागिपर प्रशासन तथा योिना शाखाका प्रमखु 
समि पेश गरी भएको तोक आदेश बमोस्िम तत्काल सम्बस्न्ित शाखा/फााँटमा 
बझुाई दताा वकताबमा अधभलेख राख्न,े 

१०.६.४ प्रकरण १०.६.३ मा िे सकैु उल्लेख भएता पधन मदु्दा शाखा खलु्ने गरी प्राप्त भएका 
वा चलानी वकताब हेरी यवकन गरी मदु्दा शाखा पिा लगाई मदु्दासाँग सम्बस्न्ित 
धमधसल कागिात दताा गरी पर प्राप्त भएकै ददन सम्बस्न्ित मदु्दा शाखाको प्रमखु 
समि पेश गरी दताा वकताबमा अधभलेख राख्न,े   

१०.६.५ कायाालयबाट अन्यर पठाउने पर, कागिात परको धमधत, परको ववषय, पठाइन े
कायाालय वा अदालतको नाम, सम्बस्न्ित शाखा उल्लेख गरी धनिााररत ढााँचाको 
चलानी रस्ििर र ववद्यतुीय माध्यममा समेत चलानी गने, 

१०.६.६ अन्य कायाालयमा पठाइने स्चठीपरहरू भरपाई वकताबमा चढाई वा कायाालय प्रधतमा 
नै बझु्नेको नाम दिाा र धमधत खलु्ने व्यहोराको भरपाई गराई बझुाउने / हलुाक 
दास्खला गने, 

१०.६.७ दताा चलानी सम्बन्िी काया गदाा कुनै बािा अड्चन परे प्रशासन तथा योिना 
शाखाको प्रमखुबाट धनकासा धलन।े 

१०.६.८ कायाालयबाट सम्पादन हनुे कायासाँग समबस्न्ित ववषयमा सेवाग्राहीलाई आवश्यक 
िानकारी प्रदान गने । 
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१०.६.९ कायाालयबाट सम्पादन हनु ेकायाहरु मध्ये सेवाग्राहीको सरोकार रहेको कायासम्पादन 
हनुे शाखा फााँटको िानकारी प्रदान गने । 
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पररच्छेद–पााँच 

ववववि 

११  व्यवस्थापन सधमधतः  धनयम ४३ बमोस्िम गठन भएको व्यवस्थापन सधमधतले सोही 
धनयमको उपधनयमहरूमा भएको व्यवस्थाको सवासामान्यतामा प्रधतकूल असर नपने गरी 
देहायका ववषयमा धनणाय धलन महान्यायाधिवक्तालाई आवश्यक धसफाररस, सझुाव एवं 
सहयोग गनेछ;  

११.१ सरकार वादी मदु्दा वफताा धलने तथा कानूनी राय बाहेकका अन्य ववषयमा राय परामशा 
ददने सम्बन्िमा महान्यायाधिवक्तालाई राय ददने, 

११.२ फौिदारी कानूनमा सिुार, संशोिन वा नयााँ कानून धनमााण गने सम्बन्िमा सझुाव ददन,े 
११.३ महान्यायाधिवक्ताको कायाालयबाट तिुामा गररने ववधभन्न धनदेस्शका, कायाववधि, नीधत, 

मागादशान, योिना, कायाान्वयन योिनालाई पररमािान गने र पाररत गने,  
११.४ महान्यायाधिवक्ताको कायाालयको संस्थागत सदुृढीकरण, सरकारी वकीलको 

कायासम्पादन एवं व्यावसावयकता ववकास आददका ववषयमा नीधतगत धनणाय गने,  
११.५ सरकारी वकीलको कायासम्पादनमा देखा परेका समस्याको समािान गने, 
११.६ वषा सरकारी वकील तथा उत्कृष्ट कायासम्पादन गने सरकारी वकील तथा कमाचारीलाई 

परुस्कार तथा आचरण ववपररत काया गने सरकारी वकील तथा कमाचारीलाई 
कारबाही गने, 

११.७ पञ्चवषीय रणनीधतक योिनाको तथा सोको वावषाक कायायोिनाको तिुामा सम्बन्िमा 
सझुाव ददन।े 

 

१२  नीधत व्यवस्थापन समूहः धनयम ४५ बमोस्िमको यस समूहले सोही धनयमको ववधभन्न 
उपधनयममा भएको व्यवस्थाको प्रधतकूल नहनु ेगरी देहायका कायाहरू गनेछ; 

१२.१ सरकारी वकीलको कायासम्पादनमा सिुार, व्यावसावयकता ववकास र संस्थागत 
सदुृढीकरण सम्बन्िी नीधतगत, समूहमा छलफल गनुापने ववषयवस्त ु यवकन गरी 
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धनयधमत रूपमा बैठक छलफल गरी व्यवस्थापन सधमधतलाई सझुाव/ सल्लाह ददई 
सोको अधभलेख राख्न,े 

१२.२ व्यवस्थापन सधमधतले तोकेका ववषयमा छलफल गरी यवकन राय सल्लाह ददने, 
१२.३ महान्यायाधिवक्ताले तोकेका नीधतगत धनणाय गनुापने अन्य ववषयमा सझुाव ददने, 
१२.४ समूहको कायालाई व्यवस्स्थत र संस्थागत गना काया ववभािन वा स्िम्मेवारी बााँिफााँि 

गने, 
१२.५ समूहले आफ्नो कायासम्पादन आफै व्यवस्स्थत गने । 

 
१३. काया  वववरण तथा  कायाादेशको समीिा र अनगुमनः 
१३.१ आफुलाई प्राप्त काया वववरण अनसुारको कायासम्पादनको अवस्थाको बारेमा माधसक 

रूपमा नायब महान्यायायधिवक्ताले महान्यायाधिवक्ता समि, महाशाखा प्रमखु एवं 
शाखा प्रमखुले सम्बस्न्ित नायब महान्यायाधिवक्ता समि र अन्य कमाचारीहरूले 
सम्बस्न्ित शाखा प्रमखु समि प्रधतवेदन गनुा पनेछ, 

१३.२ उच्च सरकारी वकील कायाालय र ववशेष सरकारी वकील कायाालयका 
सहन्यायाधिवक्ताले सम्बस्न्ित िेर हेने नायब महान्यायाधिवक्ता समि, अन्य 
सरकारी वकील र अधिकृतहरूले सम्बस्न्ित सहन्यायाधिवक्ता वा स्िल्ला 
न्यायाधिवक्ता समि र अन्य कमाचारीहरूले सम्बस्न्ित सपुररवेिक समि काया 
वववरण अनसुारको कायासम्पादनको अवस्थाको बारेमा माधसक रूपमा प्रधतवेदन पेश 
गनुा पनेछ, 

१३.३ धनिााररत काया वववरण अनसुार कायासम्पादन भए नभएको सम्बन्िमा माधथल्लो 
अधिकारीबाट आवधिक वा आकस्स्मक रूपमा धनरीिण गरी धनदेशन ददन ुपनेछ, 

१३.४ सपुररवेिकबाट ददइएको धनदेशनको पालना नगने वा कायासम्पादन सन्तोषिनक नहनु े
सरकारी वकील तथा कमाचारीलाई सेवा, शता सम्बन्िी कानून बमोस्िम कारवाही 
हनुेछ, 

१३.५ हाल कायारत रहेका सबै तहका सरकारी वकील तथा कमाचारीहरूलाई यो कायाववधि 
िारी भएको एक मवहना धभरै र नयााँ धनयकु्त भएको सरकारी वकील तथा 
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कमाचारीलाई पदस्थापनासाँगै संवविान, प्रचधलत कानून तथा यस कायाववधि बमोस्िम 
काया वववरण ददन ुपनेछ, 

 

१४ प्रचधलत कानून बमोस्िम हनुःे यस कायाववधि बमोस्िम ववभाग, महाशाखा, केन्र, सस्चवालय, 
शाखा वा फााँटबाट कायासम्पादन गदाा सम्पादन गने कामका सम्बन्िमा प्रचधलत 
कानूनले व्यवस्था गरेको कायाववधिको अनशुरण गरी प्रचधलत कानून बमोस्िम आफुलाई 
धनणाय गने अधिकार भएमा आफुले वा आफुलाई नभएमा अधिकार भएको अधिकारी 
समि पेश गनुा पनेछ।ववभागहरू बीच समन्वय गनुा पने वा राय सल्लाह धलन ुपनेमा 
सो बमोस्िम गनुा पनेछ। 

 

१६ कमाचारी बैठकः ववभाग अन्तगातका र मातहत प्रत्येक सरकारी वकील कायाालयका 
सरकारी वकील तथा कमाचारीहरूको मवहनाको एकपटक ववभागस्तरमा र 
कायाालयसतरमा बैठक बसी माधसक कायासमीिा, कायासम्पादनमा आई परेका 
समस्याहरू र धतनको समािानमा चाल्न ु पने कदमहरू सम्बन्िमा छलफल गनुा 
पनेछ।तत्सम्बन्िमा कुनै असवुविा वा दिवविा भएमा ववभागको हकमा व्यवस्थापन 
सधमधतमा र कायाालयको हकमा मानव संसािन महाशाखा समि पेश गनुा पनेछ। 

 

१७ बािा अड्काउ फुकाउनःे यस कायाववधिको कायाान्वयन वा कायाालयबाट सम्पादन हनु ुपने 
कुनै कामका सम्बन्िमा कुन ववभाग, महाशाखा वा शाखाबाट गने भने्न दिवविा उत्पन्न 
भएमा वा कायािेर बास्झन गएमा व्यवस्थापन सधमधतको धसफाररसमा 
महान्यायाधिवक्ताले धनणाय गरी बािा अड्काउ फुकाउनछे।ववभाग अन्तगातका 
महाशाखा र शाखाको कायाका सम्बन्िमा ववभागको प्रमखुले धनणाय गरी बािा अड्काउ 
फुकाउनछे। 

 

१८ खारेिी  र बचाउः 
१८.१ महान्यायाधिवक्ताको कायाालयको काया सञ्चालन तथा काया वववरण धनदेस्शका, २०७३ 

खारेि गररएको छ, 
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१८.२ प्रकरण १८.१ बमोस्िमको धनदेस्शका अनसुार भए गरेका काम कारबाही यसै 
कायाववधि बमोस्िम भए गरेको माधनने छ । 

 

 

                                  महान्यायाधिवक्ताबाट स्वीकृत धमधतः २०७८।८। 

 


