User Manual for Laptop User
कोयोना भाहाभायीरे विश्वराई नै आक्रान्त ऩाये को िततभान सभमभा मसको प्रबािफाट
न्मामारम ऩनन अछु तो यहन सकेको छै न। मस विषभ ऩरयस्थथनतभा विगत १ भवहना बन्दा
फढी सभम दे स्ि नेऩारभा ननषेधाऻा जायी बई न्मावमक काभकायिाहीभा असय ऩये को कायण
ु ाई विद्युतीम/बर्अ
ुत र भाध्मभफाट गनतको रानग सम्भाननत सिोच्र् अदारतफाट
भुद्दाको सुनि
ु ाई सञ्चारन सम्फन्धी
"अदारतभा श्रव्मदृष्म सॊ िाद (नबनडमो कन्पेये न्स) भापतत सुनि
ननदे स्िका, 2078" जायी बईसकेको यमस अदारतको नभनत 2078/02/21 गते को ऩूण त
ुत र भाध्मभफाट भुद्दाको सुनि
ु ाई गने बनी ननणतम गये को हुॉदा सो
फैठकरे सभेत विद्युतीम/बर्अ
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 गये को छ।

1) प्रमोगकतात ददग्दितन (USER MANUAL)
सबै भन्दा अगाडी तपाईको कम्प्युटरमा ZOOMसफ्टवेयर install गनुु पने हुन्छ। Install गनुको नननम्पत
ददईएको linkमा 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।
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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 देनिन्छ र Zoom Install हुन्छ।

Zoom Install भएपनछ
देनिनेछ।

ZOOMफाईल OPENगनुुहोला।Zoom Open भएपनछ तल देिाईएको जस्तो
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 त्यसपनछ Join a Meeting मा Click गनुुहोला र अदालतबाट प्रदान गररएको Meeting ID र आफ्नो
नाम रानि Join गनुु होला। ( कृ पया आफनो नाम उल्लेि गदाु मुद्दाको नं.; आफ्नो नाम र फोन नं.
अननवायु उल्लेि गनुु होला।)

 Joinमा Click गररसके पनछ अदालतबाट प्राप्त Meeting Passcode रानि Join Meeting मा Click गनुु
होला।

 Join Meeting गरे पनछ अदालतबाट िटाईएका अनधकृ तज्यूले तपाईको नाम, मुद्दा नं. र अन्य पनहचान
भएपछीमात्र ADMIT गनुुहुने हुुँदा के ही बेर धयुताका साथ कु नुुपने हुन्छ।
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 अदालतबाट पनहचान पनछ Join with Video मा Click गनुुहोला।

 त्यसपनछ तपाईको Screen मादेनिएकोJoin with Computer Audio मा Click गरर Video
conference माफु त अब तपाईले इजलास समक्ष जोनडनु हुन्छ।
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 इजलास समक्ष शान्त वातावरण र अनावश्यक नबोनलनको नननम्पत MUTE गनुुहोला तर Video भने
Stop गनु पाईने छैन। Mute / Unmute गनुको नननम्पत Screenको बायापरिको मुनन देिाईकोमा click
गनुुहोला

 इजलासमा सुनुवाई सदकएको जानकारी पनछ इजलास बानहर नननस्कनको नननम्पत
Leave Meeting
अवश्य गनुुहोला। Leave Meeting को नननम्पत Screenको दायाुँपरिको मुनन देिाईकोमा click
गनुुहोला।
 के नह कारणबस तपाईले कु नै Picture, Documents, वा अन्य ननजर ईजलास समक्ष पेश गनुु पने भएमा
अनिम जानकारी ददईइजलासमा िरटएका अनधकृ तले इजलासले उपयुक्त र आवश्यक ठानेमा
तपाईलाई Co-Host को अनधकार ददई तपाईले आफ्नो file लाइ आफ्नो Screen Share गरी ईजलास
समक्ष पेश गनु सदकने छ।
 तपाईले Share Screen गनुको नननम्पत Share Screenमा Click गनुुहोला।

 त्यसपनछ तपाईले Screen लाई choose गरर Share मा Click गनुुहोला।
5

 इजलास समक्ष पेश गने फाईल देिाउने कायु सम्पपन्न पनछ Stop Share गनुु हुन अनुरोध गररन्छ।
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ु ाई सॊ र्ारन सम्फन्धी ननदे स्िका
अदारतभा श्रब्मदृश्म सॊ िाद (नबनडमो कन्पये न्स) भापतत सुनि

,

ु ाईको सम्फन्धभा उल्रे ि बएका केवह प्रािधानहरु :२०७८ भा श्रव्मदृश्म भापतत भुद्दाको सुनि
ु ाईराई
१. भहाभायीको मस विषभ ऩरयस्थथनतभा थिाथ्म सुयऺाका भाऩदण्ड अिरम्फन गनत सुनि
ुत र)विधीद्धाया गनत प्राथनभकता ददइनेछ।
श्रव्मदृश्म सॊ िाद (बर्अ
२. श्रव्मदृश्म सॊ िाद भापतत सुनिाई गनत अनुभनतको भागको रागी श्रब्मदृश्म सॊ िाद (नबनडमो

ु ाई सॊ र्ारन सम्फन्धी ननदे स्िका
कन्पये न्स) भापतत सुनि

, २०७८ को अनूसूर्ी२ अथिा

अदारतरे उऩरब्ध गयाएको ननिेदनको ढाॉर्ाभा आिश्मक विियण बयी भुद्दा दतात गदात िा
भुद्दाको कायिाही जुनसुकै अिथथाभा यहे को अिथथाभा अदारतभा फुझाउनु ऩनेछ।
ु ाईको अनुभनतको रागी ऩऺरे अदारतभा ऩेि गने
३. श्रव्मदृश्म भापतत सॊ िाद भापतत सुनि
ढाॉर्ाभा ऩऺरे इभेर ठे गाना य हार प्रमोगभा यहे को भोफाइर नम्फय अननिामत उऩरब्ध
गयाउनुऩनेछ। केवह कायणफि ननिेदन ऩेि गदात इभेर य भोिाइर नम्फय उऩरब्ध गयाउन
ु ाई हुने कम्तीभा १ ददन अगािै अदारतरे उऩरब्ध गयाएको ईभेर
नसकेभा भुद्दाको सुनि
ठे गानाभा अननिामत रुऩभा उऩरब्ध गयाउनुऩनेछ।
ु ाई श्रव्मदृश्म सॊ िाद
४. मसयी विियण बयी अदारतभा फुझाएकोभा सम्फस्न्धत भुद्दाको सुनि
भापतत गने िा नगने विषमको ननधातयण सम्फस्न्धत अदारतरे गयी जानकायी ददइनेछ।
ु ाई गरयने भुद्दाका ऩऺहरुराई ऩऺहरुरे उऩरब्ध गयाएको इभेर
५. श्रव्मदृश्म भापतत सुनि
ु ाई हुनब
ु न्दा साभान्मतमा एक ददन अगानड सुनि
ु ाई हुने सभम ननधातयण
ठे गानाभा भुद्दाको सुनि
गयी अदारतद्धाया श्रव्मदृश्म नरङ्क उऩरब्ध गयाइनेछ।
ु ाई गनेको रानग अदारतफाट तोवकएको ददन , सभम य
६. श्रव्मदृश्म सॊ िाद भापतत भुद्दाको सुनि
थथानभा सम्फस्न्धत कानून व्मिसामीरे ननधातरयत य ऩऺहरुरे भमातददत ऩोिाक रगाई
उऩस्थथत हुनऩु नेछ।
७. भुद्दाको ऩऺ , साऺी, वििेषऻ, कानून व्मसामी , अदारतका कभतर्ायी तथा श्रव्मदृश्म सॊ िादसॊ ग
सम्फस्न्धत व्मस्िहरुरे आफ्नो ऩरयर्म िुल्ने ऩरयर्मऩत्र िा विियण सवहत सॊ िाद कऺको
िाताियण िान्त य सुयस्ऺत हुनेगयी आपूरे प्रमोग गये को उऩकयणको भाइक्रोपोन िन्द गयी
श्रव्मदृश्म सॊ िादभा सहबागी हुनऩु नेछ।
ु ाई अन््म नहुॉदासम्भ अनराईनभा नै
८. श्रव्मदृश्म सॊ िादभा सॊ रग्न हुने व्मस्ि भुद्दाको सुनि
ु ाई बै यहे को अिथथाभा भोिाईर पोन िा अन्म उऩकयणहरुको
यवहयहनु ऩनेछ।भुद्दाको सुनि
प्रमोग िा भुद्दाको काभ िाहे क अन्म काभ गनत ऩाइनेछैन।
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९.

ऩऺहरुराई अदारतफाट प्राप्त बएको नरङ्क अन्म व्मस्िराई उऩरब्ध गयाउन ऩाईने छै न।
ु ाई कऺभा प्रिेि
नरङ्क उऩरब्ध नगयाइएको कुनै अनानधकृत व्मस्िरे अनानधकृत रुऩभा सुनि
गये को ऩाइएभा अदारतरे ्मथतो व्मस्िराई सॊ िादफाट िावहय हटाइनेछ।

ु ाई गयाउन भञ्जुय ऩऺरे श्रव्मदृश्म
१०. भुद्दाभा यहे का ऩऺहरुभध्मे श्रव्मदृश्म भापतत भुद्दाको सुनि
ु ाई गयाउन इच्छूक ऩऺरे बौनतक रुऩभा
भापतत य बौनतक उऩस्थथनतभा भुद्दाको सुनि
ु ाई गनुऩ
अदारतरे ननधातयण गये को भाऩदण्ड ऩारना गयी सुनि
त नेछ।
ु ाई हुने भुद्दाभा कानून व्मसामीको िकारतनाभा सॊ रग्न नयहे को
११. श्रव्मदृश्म सॊ िाद भापतत सुनि
बएभा ऩऺ िा कानून व्मसामीरे इभेरद्धाया िकारतनाभाको छविस्र्त्र ऩेि गये भा सम्फस्न्धत
भुद्दाभा कानून व्मिसामी भुकयय बएको भानननेछ।
१२. एक भुद्दाभा एक बन्दा धेयै कानून व्मिसामी भुकयय यहनु बएको बए प्रभुि कानून व्मिसामी

(नरड रमय) िा ननजरे तोकेको कानून व्मिसामीरे भात्र श्रव्मदृश्म सॊ िाद भापतत िहस गने
ु ाई हुनब
ु न्दा एक ददन अगानड नै िहस नोट इभेर
य अन्म कानून व्मिसामीरे भुद्दाको सुनि
भापतत इजरास सभऺ प्रथतुत गनुऩ
त नेछ।
१३. भुद्दाभा िहसको क्रभभा नभनसरभा सॊ रग्न नबएको कुनै प्रभाण ऩेि गनुत ऩने बएभा सो
प्रभाणको छिीस्र्त्र उताय गयी इभेर भापतत ऩठाउन सवकनेछ।
ु ाई हुने भुद्दाको ऩेिी सूर्ीभा ननधातयण गरयएको सभमनबत्र
१४. श्रव्मदृश्म सॊ िाद भापतत सुनि
अननिामत रुऩभा फहस ऩैयिी सभाप्त गनुऩ
त नेछ।ननधातरयत सभम नसभा नबत्र िहस ऩैयिी
नसवकएभा थिर्ानरत रुऩभा सम्ऩकत विच्छे द हुन सक्नेछ।
१५. श्रव्मदृश्म

ु ाई बई इजरासरे गये को आदे ि िा अन्म कायिाहीको
सॊ िाद भापतत भुद्दाको सुनि

जानकायी सम्फस्न्धत ऩऺराई अदारतरे इभेर भापतत गयाइनेछ।
१६. मस सम्फन्धभा भानथ उल्रे ि बएका कुयाहरुका अनतरयि सिोच्र् अदारतफाट जायी
ु ाई सॊ र्ारन सम्फन्धी ननदे स्िका ,
अदारतभा श्रब्मदृश्म सॊ िाद (नबनडमो कन्पये न्स) भापतत सुनि
२०७८ अनुसाय हुनेछ।
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
भापतत सम्ऩकत गये सहजीकयण गरयनेछ।
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