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User Manual for Mobile User 

कोयोना भाहाभायीरे विश्वराई नै आक्रान्त ऩायेको िततभान सभमभा मसको प्रबािफाट 
न्मामारम ऩनन अछुतो यहन सकेको छैन। मस विषभ ऩरयस्थथनतभा विगत १ भवहना बन्दा 
फढी सभम देस्ि नेऩारभा ननषधेाऻा जायी बई न्मावमक काभकायिाहीभा असय ऩयेको कायण 
भदु्दाको सनुिुाई विद्यतुीम/बर् ुतअर भाध्मभफाट गनतको रानग सम्भाननत सिोच्र् अदारतफाट 
"अदारतभा श्रव्मदृष्म सॊिाद (नबनडमो कन्पेयेन्स) भापत त सनुिुाई सञ्चारन सम्फन्धी 
ननदेस्िका, 2078" जायी बईसकेको यमस अदारतको नभनत 2078/02/21 गतेको ऩूणत 
फैठकरे सभेत विद्यतुीम/बर् ुतअर भाध्मभफाट भदु्दाको सनुिुाई गने बनी ननणतम गयेको हुॉदा सो 
को भाध्मभको रुऩभा ZOOM app छनौट गयी प्रमोगभा ल्माइएको छ। मसको प्रमोगभा 
सहजीकयणको रानग मस अदारतरे प्रमोगकतात ददग्दितन (USER MANUAL)तमाय ऩायी मस 
अदारतको िेिसाइटभा सभेत प्रकास्ित गयेको छ। 

 

1) प्रमोगकतात ददग्दितन (USER MANUAL) 

सबै भन्दा अगाडी तपाईको मोबाईलमा ZOOM Applicationinstall गननु पने हुन्छ।Zoom AppInstall 

गनुको नननतत Play Storeवा  Apple App Store मा जाननहोला। 
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 Play Store मा गई तपाईले ZOOM Cloud MeetingsAPP खोजेरDownload गरी Install गननुहोला। 

 

Zoom Install भएपनछ ZOOM APPलाईClick गरीOPENगननुहोला। 

 

 त्यसपनछ Join a Meeting मा Click गननुहोला र अदालतबाट प्रदान गररएको Meeting ID र आफ्नो 

नाम रानख Join Meetingगननु होला। ( कृपया आफनो नाम उल्लेख गदाु मनद्दाको नं.; आफ्नो नाम र 

फोन नं. अननवायु उल्लेख गननु होला।) 

 Join Meeting मा Click गररसकेपनछ अदालतबाट प्राप्त Meeting Passcodeरानख OKमा Click गननु 

होला। 
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 Join Meeting गरेपनछ अदालतबाट खटाईएका अनधकृतज्यूले तपाईको नाम, मनद्दा नं. र अन्य पनहचान 

भएपछीमात्र ADMIT गननुहुने हुुँदा केही बेर धयुताका साथ कन ननुपने हुन्छ। 

 

 अदालतबाट पनहचान पनछ  तपाई Video conference माफुत अब तपाईले इजलास समक्ष जोनडनन 

हुन्छ। 

 इजलास समक्ष शान्त वातावरण र अनावश्यक नबोनलनको नननततMUTE गननुहोला तर Video भने 

Stop गनु पाईने छैन। Mute / Unmute गनुको नननतत Screenको बायापरिको मननन दखेाईकोमा click 

गननुहोला 
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 इजलासमा सनननवाई सककएको जानकारी पनछ इजलास बानहर नननककनको नननतत Leave Meeting 

अवश्य गननुहोला।  Leave Meeting को नननतत Screenको दायाुँपरिको माथी दखेाईकोleave मा click 

गरी Leave Meetingगननुहोला। 
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 केनह कारणबस तपाईले कन नै Picture, Documents, वा अन्य ननजर ईजलास समक्ष पेश गननु पने भएमा 

अनिम जानकारी कदईइजलासमा खरटएका अनधकृतज्यूले उनचत थानेमा तपाईलाई  Co-Host को 

अनधकार कदई  तपाईले आफ्नो file लाइ आफ्नो Screen Share गरी ईजलास समक्ष पेश गनु सककने 

छ।  

 तपाईले Share Screen गनुको नननतत Share Screenमा Click गननुहोला। 

 

 त्यसपनछ तपाईले Screen लाई choose गरर  Start Nowमा Click गननुहोला। 

 

 इजलास समक्ष पेश गररनन पने फाईलहरु दखेाउने कायु सतपन्न भए पनछ Stop Share मा Click गरी 

आफ्नो screen बन्द गनु हुन अननरोध गररन्छ। 
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अदारतभा श्रब्मदृश्म सॊिाद (नबनडमो कन्पयेन्स) भापत त सनुिुाई सॊर्ारन सम्फन्धी ननदेस्िका , 

२०७८ भा श्रव्मदृश्म भापत त भदु्दाको सनुिुाईको सम्फन्धभा उल्रेि बएका केवह प्रािधानहरु :- 

१. भहाभायीको मस विषभ ऩरयस्थथनतभा थिाथ्म सयुऺाका भाऩदण्ड अिरम्फन गनत सनुिुाईराई 
श्रव्मदृश्म सॊिाद (बर् ुतअर)विधीद्धाया गनत प्राथनभकता ददइनेछ। 

२. श्रव्मदृश्म सॊिाद भापत त सनुिाई गनत अनभुनतको भागको रागी श्रब्मदृश्म सॊिाद (नबनडमो 
कन्पयेन्स) भापत त सनुिुाई सॊर्ारन सम्फन्धी ननदेस्िका , २०७८ को अनूसूर्ी२ अथिा 
अदारतरे उऩरब्ध गयाएको ननिेदनको ढाॉर्ाभा आिश्मक विियण बयी भदु्दा दतात गदात िा 
भदु्दाको कायिाही जनुसकैु अिथथाभा यहेको अिथथाभा अदारतभा फझुाउन ुऩनेछ। 

३. श्रव्मदृश्म भापत त सॊिाद भापत त सनुिुाईको अनभुनतको रागी ऩऺरे अदारतभा ऩेि गने 
ढाॉर्ाभा ऩऺरे इभेर ठेगाना य हार प्रमोगभा यहेको भोफाइर नम्फय अननिामत उऩरब्ध 
गयाउनऩुनेछ। केवह कायणफि ननिेदन ऩेि गदात इभेर य भोिाइर नम्फय उऩरब्ध गयाउन 
नसकेभा भदु्दाको सनुिुाई हनुे कम्तीभा १ ददन अगािै अदारतरे उऩरब्ध गयाएको ईभेर 
ठेगानाभा अननिामत रुऩभा उऩरब्ध गयाउनऩुनेछ। 

४. मसयी विियण बयी अदारतभा फझुाएकोभा सम्फस्न्धत भदु्दाको सनुिुाई श्रव्मदृश्म सॊिाद 
भापत त गने िा नगने विषमको ननधातयण सम्फस्न्धत अदारतरे गयी जानकायी ददइनेछ। 

५. श्रव्मदृश्म भापत त सनुिुाई गरयने भदु्दाका ऩऺहरुराई ऩऺहरुरे उऩरब्ध गयाएको इभेर 
ठेगानाभा भदु्दाको सनुिुाई हनुबुन्दा साभान्मतमा एक ददन अगानड सनुिुाई हनुे सभम ननधातयण 
गयी अदारतद्धाया श्रव्मदृश्म नरङ्क उऩरब्ध गयाइनेछ। 

६. श्रव्मदृश्म सॊिाद भापत त भदु्दाको सनुिुाई गनेको रानग अदारतफाट तोवकएको ददन , सभम य 
थथानभा सम्फस्न्धत कानून व्मिसामीरे ननधातरयत य ऩऺहरुरे भमातददत ऩोिाक रगाई 
उऩस्थथत हनुऩुनेछ। 

७. भदु्दाको ऩऺ , साऺी, वििेषऻ, कानून व्मसामी , अदारतका कभतर्ायी तथा श्रव्मदृश्म सॊिादसॊग 
सम्फस्न्धत व्मस्िहरुरे आफ्नो ऩरयर्म िलु्ने ऩरयर्मऩत्र िा विियण सवहत सॊिाद कऺको 
िाताियण िान्त य सयुस्ऺत हनुेगयी आपूरे प्रमोग गयेको उऩकयणको भाइक्रोपोन िन्द गयी 
श्रव्मदृश्म सॊिादभा सहबागी हनुऩुनेछ। 

८. श्रव्मदृश्म सॊिादभा सॊरग्न हनुे व्मस्ि भदु्दाको सनुिुाई अन््म नहुॉदासम्भ अनराईनभा नै 
यवहयहन ुऩनेछ।भदु्दाको सनुिुाई बै यहेको अिथथाभा भोिाईर पोन िा अन्म उऩकयणहरुको 
प्रमोग िा भदु्दाको काभ िाहेक अन्म काभ गनत ऩाइनेछैन। 
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९. ऩऺहरुराई अदारतफाट प्राप्त बएको नरङ्क अन्म व्मस्िराई उऩरब्ध गयाउन ऩाईने छैन। 
नरङ्क उऩरब्ध नगयाइएको कुनै अनानधकृत व्मस्िरे अनानधकृत रुऩभा सनुिुाई कऺभा प्रिेि 
गयेको ऩाइएभा अदारतरे ्मथतो व्मस्िराई सॊिादफाट िावहय हटाइनेछ। 

१०. भदु्दाभा यहेका ऩऺहरुभध्मे श्रव्मदृश्म भापत त भदु्दाको सनुिुाई गयाउन भञ्जुय ऩऺरे श्रव्मदृश्म 
भापत त य बौनतक उऩस्थथनतभा भदु्दाको सनुिुाई गयाउन इच्छूक ऩऺरे बौनतक रुऩभा 
अदारतरे ननधातयण गयेको भाऩदण्ड ऩारना गयी सनुिुाई गनुतऩनेछ। 

११. श्रव्मदृश्म सॊिाद भापत त सनुिुाई हनुे भदु्दाभा कानून व्मसामीको िकारतनाभा सॊरग्न नयहेको 
बएभा ऩऺ िा कानून व्मसामीरे इभेरद्धाया िकारतनाभाको छविस्र्त्र ऩेि गयेभा सम्फस्न्धत 
भदु्दाभा कानून व्मिसामी भकुयय बएको भानननेछ। 

१२. एक भदु्दाभा एक बन्दा धेयै कानून व्मिसामी भकुयय यहन ुबएको बए प्रभिु कानून व्मिसामी 
(नरड रमय) िा ननजरे तोकेको कानून व्मिसामीरे भात्र श्रव्मदृश्म सॊिाद भापत त िहस गने 
य अन्म कानून व्मिसामीरे भदु्दाको सनुिुाई हनुबुन्दा एक ददन अगानड नै िहस नोट इभेर 
भापत त इजरास सभऺ प्रथततु गनुतऩनेछ। 

१३. भदु्दाभा िहसको क्रभभा नभनसरभा सॊरग्न नबएको कुनै प्रभाण ऩेि गनुत ऩने बएभा सो 
प्रभाणको छिीस्र्त्र उताय गयी इभेर भापत त ऩठाउन सवकनेछ। 

१४. श्रव्मदृश्म सॊिाद भापत त सनुिुाई हनुे भदु्दाको ऩेिी सूर्ीभा ननधातयण गरयएको सभमनबत्र 
अननिामत रुऩभा फहस ऩैयिी सभाप्त गनुतऩनेछ।ननधातरयत सभम नसभा नबत्र िहस ऩैयिी 
नसवकएभा थिर्ानरत रुऩभा सम्ऩकत  विच्छेद हनु सक्नेछ। 

१५. श्रव्मदृश्म  सॊिाद भापत त भदु्दाको सनुिुाई बई इजरासरे गयेको आदेि िा अन्म कायिाहीको 
जानकायी सम्फस्न्धत ऩऺराई अदारतरे इभेर भापत त गयाइनेछ। 

१६. मस सम्फन्धभा भानथ उल्रेि बएका कुयाहरुका अनतरयि सिोच्र् अदारतफाट जायी 
अदारतभा श्रब्मदृश्म सॊिाद (नबनडमो कन्पयेन्स) भापत त सनुिुाई सॊर्ारन सम्फन्धी ननदेस्िका , 

२०७८ अनसुाय हनुेछ।  

थऩ जानकायीको रानग आिश्मक ऩये मस अदारतका  

िािा अनधकृत श्री श्रीदीऩ िाग्रे (९८५५०८०१००) 

  E-mail: shreedeep.wagle@gmail.com 

सूर्ना प्रविनध अनधकृत श्री अननतनाथ कामथथ (९८४१४९१८१३) 
  E-mail: anit.kayastha@supremecourt.gov.np  

   भापत त सम्ऩकत  गये सहजीकयण गरयनेछ। 
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