
महान्यायाधिवक्ताको कायाालयबाट यस अगाधि जारी गररएका धिरे्दशि पूर्ा रुपमा पालिा 
िभएको हुुंर्दा पिुः धमधि २०७९।४।२६ गिे यो धिरे्दशि जारी गररएको छ। 

 २०७९।४।१ रे्दखि लागू हिुे गरर िोककएका रखजष्टरहरु अधिवाया रुपमा छुट्टा छुटै्ट ििा गरी कववरर् 
अद्यावधिक बिाई राख्न े 

 २०७९।४।१ रे्दखि र्दिाा हिुे प्रत्येक  मदु्दाको CMS इखन्ट गरी मखु्य मखु्य कागजािहरु जसिैः 
जाहेरी र्दरिासि िथा सूचिा, मचुलु्काहरु, परीक्षर् प्रधिवेर्दि प्रधिवार्दीको वयाि  ठािो  कागज राय 
अधभयोगपत्र फैसला िथा पिुरावेर्दि आदर्द  

 वर्ामा कखतिमा र्दइु पटक सबै सरोकारवाला धिकायहरुसुंग छलफल िथा अन्िकका या गिे  

 प्रत्येक मदु्दामा जिु दर्दि जिु कागज ियार हनु्छ सो अिसुारका कागजािहरु िीि दर्दि धभत्रमा उिार 
गरी धमधसलमा समावेश गरी अद्यावधिक गरी राख्न े 

 प्रत्येक कायाालयले २०७९।४।१ रे्दखि एउटै धिर्ाय ककिाव कायम हिुे व्यवसथा धमलाई रखजष्टर वा 
कत्यटुरमा ियार गररएका धिर्ायहरुलाई धसलधसलावद्ध रुपमा रािी प्रत्येक मकहिाको अखन्िममा 
वाईखन्िङ गरी वाकर्ाक रखजष्टर कायम गिे  

 अपराि र्दिाा रखजष्टरमा उल्लेि गरेको अपरािको सुंख्या प्रहरी कायाालयमा कायम रहेको अपराि र्दिाा 
रखजष्टरसुंग श्रावर् धभत्र धभिाई धमलाि गरी राख्न े 

 प्रारखतभक प्रधिवेर्दि प्राप्त हिुासाथ वसिधुिष्ठ धिरे्दशि दर्दिे, धिरे्दशि दर्दि िपिे लागेमा समेि सोही व्यहोरा 
िलुाई जवाफ दर्दिे 

 मदु्दामा तयार्द थप गर्दाा अिसुन्िाि गररएको कुराहरुको अधिररक्त के कसिो काया गिा वाुंकी रहेको छ 
र के कारर्ले थप तयार्द माग्ि ुपरेको हो भने्न कुराको आिार र कारर् सकहि उखचि समय मात्र माग 
गिे  

 मदु्दा िफा को माधसक प्रधिवेर्दि अको मकहिाको ७ गिे धभत्रमा कवद्यधुिय माध्यमबाट पठाई सो को समय 
जिाई अधभलेि राख्न ेजसिैः इमेल गरेको समय र धमधि िलु्िे कववरर्  

 आ. व. २०७८।०७९ को मदु्दा िफा को वाकर्ाक  प्रधिवेर्दि  पठाउुंर्दा कवद्यधुिय माध्यमबाट पधि 
पठाउिे  

 ७३ िुं धिवेर्दि गिुा िपिे मदु्दाको धमधसलमा सो को कारर् िलुाई अधभलेि जिाई धमधसलमा अद्यावधिक 
राख्न े 

 फैसलाको जािकारी प्राप्त भएको धमधिले १० दर्दि धभत्रमा पिुरावेर्दि सतबन्िी कारवाही गिुा पिे 
कुरालाई पूर्ा रुपमा पालिा गिे  

 

वजेट िचा, रकमान्िर, थप बजेट माग र वेरुज ुफर्छ्योट  सतबन्िमा  



 वजेट िचा गर्दाा चाल ुिचा िफा को कवधियोखजि रकमलाई १२ मकहिामा कवभाजि गरी समािपुाधिक 
कहसावमा धमिव्ययी ककधसमले गिे  

 पुुंजीगि िचाको सतबन्िमा आवसयकिा अिसुार िचा गिे  

 कुिै एउटा खशर्ाकमा भएको रकम अको खशर्ाकमा रकमान्िर गिुा पिे भए आिार र कारर् िलुाई 
महान्यायाधिवक्ताको कायाालयमा पठाउिे  

 कवधियोखजि वजेट िपगु हिुे भएमा के के खशर्ाकमा के कधि रकम ि्ग्िे हो एककि गरी थप वजेट 
माग गरी महान्यायाधिवक्ताको कायाालयमा पठाउिे  

 कायाालयका िाममा कायम भएको वेरुजू रकम फर्छ्योट गिे असूल उपर गिुा पिे रकम यथाखशघ्र 
असलु उपर गिे  

 २०७९ साउि मकहिा धभत्रमा खजन्सी धिरीक्षर् गरी प्रधिवेर्दि ियार गरी राख्न े 

 कायाालय प्रमिुले आफ्िो सरुवा भएको वा काज िोककएको कारर्ले कायाालय छोड्ि ुपरेमा आफू 
कायारि रहेको अवधिमा भएका िररर्दसुंग सतबखन्िि भकु्तािी दर्दि भएमा सो भकु्तािी गरी धमलाइ 
वजारमा भकु्तािी दर्दि वाुंकी िरािी शनु्य बिाउि ुपिेछ िर यसरी भकु्तािी गर्दाा समेि माधसक कहसावको 
समािपुाधिक भन्र्दा  बढी िचा गिा पाइिेछैि यसरी िचा गरेको पाइएमा िलवबाट कट्टा गररिेछ । 

 

वाकर्ाक कायायोजिा सुंचालि गिे सतबन्िमा  

 महान्यायाधिवक्ताको कायाालयबाट सवीकक ि रर्िीधिक योजिा अिसुार िोकीएको वाकर्ाक काया योजिा 
अिसुारको काया िोककएकै समयमा सतपन्न गिुा पिेछ  । 

 
 
 
 


