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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 ननषधेाज्ञा 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 य  मस 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 कम्प्युटरमा ZOOM सफ्टवेयर install गनुु पने हुन्छ। Install गनुको नननम्पत 

ददईएको link मा गई ZOOM सफ्टवेयरलाई Download गनुु होला। 

https://zoom.us/download 

 

माथी ददईएको Browser मा गएपनछ Zoom Client for Meetings मा ददईएको Download मा Click गरी 

ZOOM Download गनुु होला। 

 

https://zoom.us/download


Download गररएको फाइल सम्पबनन्धत फोल्डरमा गई ZoomInstaller.exe मा Click गरी Install गनुु होला। 

 

Zoom Install गररन को नननम्पत Run मा Click गनुुहोला। 

 

त्यसपनछ Zoom Installer मा १-१००% सम्पम progress भएको दनेिन्छ  र Zoom Install हुन्छ। 

 

Zoom Install भएपनछ  ZOOM फाईल OPEN गनुुहोला। Zoom Open भएपनछ तल दिेाईएको जस्तो 

दनेिनेछ।  

 



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

नाम रानि Join गनुु होला। ( कृपया आफनो नाम उल्लेि गदाु मुद्दाको नं.; आफ्नो नाम र फोन नं. 

अननवायु उल्लेि गनुु होला।) 

 

 Joinमा Click गररसकेपनछ अदालतबाट प्राप्त Meeting Passcode रानि Join Meeting मा Click गनुु 

होला। 

 

 Join Meeting गरेपनछ अदालतबाट िटाईएका अनधकृतज्यूले तपाईको नाम, मुद्दा नं. र अन्य पनहचान 

भएपछीमात्र ADMIT गनुुहुने हुुँदा केही बेर धयुताका साथ कुनुुपने हुन्छ। 

 



 अदालतबाट पनहचान पनछ  Join with Video मा Click गनुुहोला। 

 

 त्यसपनछ तपाईको Screen मा दनेिएको Join with Computer Audio मा Click गरर Video 

conference माफुत अब तपाईले इजलास समक्ष जोनडनु हुन्छ। 
 

 



 इजलास समक्ष शान्त वातावरण र अनावश्यक नबोनलनको नननम्पत MUTE गनुुहोला तर Video भने 

Stop गनु पाईने छैन। Mute / Unmute गनुको नननम्पत Screenको बायापरिको मुनन दिेाईकोमा click 

गनुुहोला 
 

 

 अन्त इजलास सदकएको जानकारी पनछ इजलास बानहर नननस्कनको नननम्पत Leave Meeting अवश्य 

गनुुहोला।  Leave Meeting को नननम्पत Screenको दायाुँपरिको मुनन दिेाईकोमा click गनुुहोला। 

 केनह कारणबस तपाईले कुनै Picture, Documents, वा अन्य ननजर ईजलास समक्ष पेश गनुु पने भएमा 

अनिम जानकारी ददई इजलासमा िरटएका अनधकृतज्यूले उनचत थानेमा तपाईलाई  Co-Host को 

अनधकार ददई  तपाईले आफ्नो file लाइ आफ्नो Screen Share गरी ईजलास समक्ष पेश गनु सदकने 

छ।  

 तपाईले Share Screen गन ुको नननम्पत Share Screen मा Click गनुुहोला।  

 

 

 त्यसपनछ तपाईले Screen लाई choose गरर  Share मा Click गनुुहोला। 

 



 

 इजलास समक्ष पेश गने फाईल दिेाउने कायु सम्पपन्न पनछ Stop Share गनुु हुन अनुरोध गररन्छ। 

 

  



 


