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अदालतमा श्रव्यदृश्य संवाद (भिभियो कन्फरेन्स) माफफ त सनुवुाई सञ्चालन सम्बन्धी 

भनदेशिका, २०७८ 

 

प्रस्तावनााः  

मदु्दाको कारवाही प्रकृयामा सूचना प्रववभधको प्रयोगमाफफ त न्याय सम्पादनको कायफलाई भिटो िररतो, 
प्रिावकारी एवम ्पहुुँचयोग्य बनाउन श्रव्यदृश्य संवादको प्रयोग र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक प्रकृया 
भनधाफरण गनफ बाञ्िनीय देशिएकोले सवोच्च अदालत भनयमावली, २०७४ को भनयम १६४ ले ददएको 
अभधकार प्रयोग गरी सवोच्च अदालतले यो भनदेशिका जारी गरेको ि। 

 

पररच्िेद – १ 

प्रारशम्िक 

१. संशिप्त नाम र प्रारम्िाः (१) यस भनदेशिकाको नाम “अदालतमा श्रव्यदृश्य संवाद (भिभियो 
कन्फरेन्स) माफफ त सनुवुाई सञ्चालन सम्बन्धी भनदेशिका, २०७८” रहेको ि। 

 (२) यो भनदेशिका तरुुन्त प्रारम्ि हनुेि। 

(३) यो भनदेशिकाको पालना गनुफ सम्पूणफ अदालत तथा न्यायाधीि, कमफचारी, सरकारी वकील, 

कानून व्यवसायी, मदु्दाका पि एवम ्सरोकारवाला सबैको दावयत्व हनुेि। 

 २. पररिाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथफ नलागेमा यस भनदेशिकामा; 

 (क) “कानून” िन् नाले तत्काल प्रचभलत कानून सम्झनपुिफ। 

(ि) “अदालत” िन् नाले सवोच्च अदालत, उच्च अदालत तथा शजल्ला अदालत सम्झनपुिफ। सो 
िब्दले अन्य ववशिष्टीकृत अदालत, न्यावयक भनकाय र न्यायाभधकरण समेतलाई जनाउुँनेि।  

(ग) “इजलास” िन् नाले मदु्दाको कारवाही, सनुवुाई र फैसला हनु ेस्थानलाई सम्झन ुपिफ। सो 
िव्दले श्रव्यदृश्य संवादद्वारा मदु्दाको सनुवुाई गने न्यायाधीि, न्यायाभधकरणका सदस्य 
तथा अभधकारप्राप्त अभधकारी रहन ेअन्य स्थान समेतलाई जनाउुँि।  

(घ) “न्यायाधीि” िन् नाले मदु्दाको कारवाही, सनुवुाई तथा वकनारा गने अभधकार प्राप्त अभधकारी 
सम्झनपुिफ। 
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(ङ) “मदु्दा” िन् नाले देवानी तथा फौजदारी मदु्दा सम्झनपुिफ र सो िब्दले ररट भनवेदन लगायत 
अन्य भनवेदन समेतलाई जनाउुँि। 

(च) “श्रव्यदृश्य संवाद” -Video Conference_ िन् नाले इजलास, सरकारी वकील, कानून 
व्यवसायी लगायत मदु्दाका पिहरु ईन्टरनेटको प्रयोग गरी श्रव्यदृश्यको माध्यमबाट 
जोभिई गरेको संवादलाई सम्झनपुिफ। साथै, सो िव्दले श्रव्यदृश्य संवाद हनु नसकेको 
अवस्थामा गररने टेभलफोन संवाद (टेली कन्फरेन्स) समेतलाई जनाउुँि। 

(ि) “मदु्दाको सनुवुाई" िन् नाले मदु्दामा श्रव्यदृश्य संवाद (भिभियो कन्फरेन्स) को प्रयोग माफफ त 
गनफ सवकने दफा ४ बमोशजमका कायफ सम्झनपुिफ।  

(ज) “भित्री कि” िन् नाले श्रव्यदृश्य संवाद माफफ त ्मदु्दाको सनुवुाई गनफ न्यायाधीि रहन ेस्थान 
लगायत श्रव्यदृश्य व्यवस्थापन कि समेत सम्झनपुिफ।  

(झ) “बावहरी कि” िन् नाले श्रव्यदृश्य संवाद माफफ त मदु्दाको सनुवुाईको क्रममा उपशस्थत हनु े
सरकारी ववकल, कानून व्यवसायी, मदु्दाका पि र मदु्दाका सरोकारवाला व्यशि रहेको 
ठाुँउ सम्झनपुिफ। 

 

पररच्िेद–२ 

श्रव्यदृश्य संवादको प्रयोग तथा तत्सम्बन्धी कायफववभध 

 ३. श्रव्यदृश्य संवादको पूवफ तयारीाः (१) अदालतमा श्रव्यदृश्य संवादको प्रयोगका लाभग 
देहायबमोशजम पूवफ तयारी गनुफपनेिाः 

(क)  भित्री कि र बावहरी किको लाभग देहाय बमोशजमको समन्वयकताफ र सम्पकफ  व्यशि 
तोक्न,े  

(अ) सवोच्च अदालतको हकमा मदु्दा हेने रशजस्रार वा भनजले तोकेको अभधकृत स्तरको 
कमफचारी समन्वयकताफ र सूचना प्रववभध महािािाका कमफचारी सम्पकफ  व्यशि, 

(आ) उच्च अदालतको हकमा रशजस्रार वा रशजस्रारले तोकेको अभधकृत स्तरको कमफचारी 
समन्वयकताफ र सूचना प्रववभध िािाका कमफचारी सम्पकफ  व्यशि, 

(इ) शजल्ला अदालतको हकमा शे्रस्तेदार वा शे्रस्तेदारले तोकेको अभधकृत स्तरको कमफचारी 
समन्वयकताफ र सूचना प्रववभध िािाका कमफचारी सम्पकफ  व्यशि, 
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(ई) सरकारी ववकलको हकमा सम्वशन्धत सरकारी ववकल कायाफलयको प्रमिु वा भनजले 
तोकेको अभधकृत स्तरको कमफचारी, 

(उ) कारागारमा रहेको व्यशिको हकमा कारागार प्रमिु वा भनजले तोकेको कमफचारी, 

(ऊ) वहरासतमा रहेको व्यशिको हकमा सम्बशन्धत अनसुन्धान अभधकारी, 

(ए) बाल सधुार गहृमा रहेको बालबाभलकाको हकमा सम्बशन्धत बाल सधुार गहृको प्रमिु 
वा भनजले तोकेको कमफचारी, 

(ऐ) अस्पतालमा उपचाररत व्यशिको हकमा सम्बशन्धत अस्पताल प्रमिु, िाक्टर वा 
भनजले तोकेको ववज्ञ कमफचारी, 

(ओ) वविेषज्ञका हकमा अदालतले आदेि ददएको सम्बशन्धत वविेषज्ञ,  

(औ) कानून व्यवसायीको हकमा सम्बशन्धत कानून व्यवसायी, 

(अं) अन्य व्यशिको हकमा अदालतले तोकेको शजम्मेवार व्यशि, 

(अाः) परीिण गनुफपने व्यशि ववदेिमा रहेको िए सम्बशन्धत देिमा रहेको नेपाली 
दतुावास। 

(ि) समन्वयकताफ तथा सम्पकफ  व्यशिको सम्पकफ  नं र इमेल ठेगाना सम्बशन्धत अदालतले 
वेवसाइट तथा सूचना पाटीमा प्रकािन गने,  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको समन्वयकताफ तथा सम्पकफ  व्यशिले भित्री कि र बावहरी 
किको लाभग आवश्यक पने अनसूुची १ मा उल्लेशित उपकरणहरुको परीिण गरी 
सनुवुाई हनुिुन्दा कशम्तमा एक घण्टा अगावै सम्पूणफ तयारी पूरा गनुफपनेि।  

(३) मदु्दाको सनुवुाईमा संलग्न हनुपुने व्यशि कारवाही प्रारम्ि हनुिुन्दा आधा घण्टा 
अगाभि नै बावहरी किमा उपशस्थत िैसक्नपुनेि। भित्री किमा रहन े न्यायाधीि 
एवम ्कमफचारी सनुवुाई िरुू हनुिुन्दा पन्र भमनटे अगाभि नै श्रव्यदृश्य संवादको 
लाभग भित्री किमा उपशस्थत हनुपुनेि। 

(४) श्रव्यदृश्य संवाद माफफ त मदु्दाको सनुवुाई हुुँदा बावहरी किमा मदु्दासुँग सम्बशन्धत 
बाहेक अन्य व्यशिलाई प्रवेि भनषधे गनुफपनेि।  
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(५) मदु्दाको सनुवुाईमा सहिागी हुुँदा िौभतक उपशस्थभतमा इजलासमा गररन े सरहको 
आचरण र व्यवहार प्रदशिफत गनुफपनेि। श्रव्यदृश्य संवादमा प्रयोग िएको भित्री 
किमा बाहेक वावहरी किमा कुनै उपकरणबाट अभिलेशिकरण (recording) गनफ वा 
िवीशचत्र शिच्न पाइने िैन।  

(६) श्रव्यदृश्य संवादको प्रिावकारी सञ्चालन गनफका लाभग सफ्टवेयर, संवादको लाभग प्रयोग 
हनु ेभलङ्क, भिभियो क्यामराको प्रयोग तथा सोको भनयमन र व्यवस्थापन भित्री किको 
समन्वयकताफ र सम्पकफ  व्यशिले गनेि।  

(७) कुनै पिलाई वैतभनक कानून व्यवसायी वा अनवुादक आवश्यक पने िएमा 
समन्वयकताफ वा सम्पकफ  व्यशिको ई-मेल ठेगानामा मदु्दाको सनुवुाई हनुे ददनिन्दा 
सामान्यतया एक ददन अगाभि भनवेदन ददन ुपनेि। यसरी भनवेदन प्राप्त िएमा सोको 
आवश्यक प्रबन्ध भमलाउन ुपनेि। 

(८) सामान्यताः बावहरी किको व्यवस्थापन सम्बशन्धत पि, सरकारी ववकल, कानून 
व्यवसायी वा सरोकारवाला आफैले गनुफपनेि। 

तर, काबबुावहरको पररशस्थभत परी आफैले व्यवस्थापन गनफ नसक्न ेव्यहोरा अनरुोध 
िई आएमा सम्बशन्धत बार एसोभसएसन वा अदालतले आवश्यक सहजीकरण गनफ 
सक्नेि। 

४. श्रव्यदृश्य संवाद माफफ त गनफ सवकन ेकायफहरुाः (१) मदु्दाको कारवाही सम्बन्धी देहायका कायफहरूमा 
श्रव्यदृश्य संवादको प्रयोग गनफ सवकनेिाः 

(क) प्रचभलत कानून बमोशजम जारी गररने पक्राउ अनमुभत, 

(ि) जरुरी पक्राउ पूजीको स्वीकृभत, 

(ग) वहरासतमा वा भनगरानी किमा राख्न ेआदेि, 

(घ) थनुिेक सम्बन्धी कायफ, 

(ङ) वयान, 

(च) वकपत्र, 

(ि) बहस पैरवी, 
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(ज) श्रब्यदृश्य संवाद माफफ त ्गनफ सवकन ेअन्य कायफहरू। 

(२) कुनै मदु्दाको सनुवुाई श्रव्यदृश्य संवाद माफफ त गने वा नगने ववषयको भनधाफरण 
सम्बशन्धत अदालत गनेि। 

५. श्रव्यदृश्य संवाद सम्बन्धी कायफववभधाः (१) कुनै मदु्दामा दफा ४ बमोशजम श्रव्यदृश्य संवाद 
माफफ त मदु्दाको सनुवुाइ गने गरी अदालतले आदेि ददएमा वा सरकारी वकील, मदु्दाको कुनै 
पि वा भनजको कानून व्यवसायी वा मदु्दाको कारवाहीमा संलग्न हनुपुने कुनै व्यशिले मदु्दाको 
सनुवुाई श्रव्यदृश्य संवाद माफफ त गनफका लाभग अदालतमा अनसूुची २ बमोशजमको ढाुँचामा 
भनवेदन ददएमा त्यस्तो मदु्दाको सनुवुाई श्रव्यदृश्य संवाद माफफ त गनफ सवकनेि। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको अनमुभतका लाभग ददन े भनवेदन मदु्दा दताफ गदाफ वा मदु्दा 
कारवाहीको जनुसकैु अवस्थामा पभन ददन सवकनेि।  

(३) उपदफा (२) बमोशजमको भनवेदनमा पिले इमेल ठेगाना र प्रयोगमा रहेको मोवाइल 
नम्बर अभनवायफ रुपमा िलुाउन ुपनेि। कुनै कारणबि तत्काल उशल्लशित वववरण 
उपलव्ध गराउन नसकेको िए मदु्दा सनुवुाईको लाभग पेि हनुे ददन िन्दा कशम्तमा एक 
ददन अगावै अदालतले उपलव्ध गराएको ई-मेल ठेगानामा अभनवायफ रुपमा उपलव्ध 
गराउन ुपनेि।  

(४)  कुनै पिले श्रव्यदृश्य संवाद माफफ त मदु्दाको सनुवुाई गनफ भनवेदन ददएमा अदालतले सोको 
जानकारी अको पिलाई गराउन ुपनेि। त्यस्तो पिले पभन श्रव्यदृश्य माफफ त मदु्दाको 
सनुवुाई गनफ मन्जरु गरेमा श्रव्यदृश्य संवाद माफफ त मदु्दाको सनुवुाई गने प्रवन्ध भमलाउन ु
पनेि। 

(५) उपदफा (४) बमोशजम अको पिले श्रव्यदृश्य संवाद माफफ त मदु्दाको सनुवुाई गनफ मन्जरु 
नगरेमा श्रव्यदृश्य संवाद माफफ त मदु्दाको सनुवुाई गनफ चाहने पिलाई सो माफफ त र 
नचाहने पिलाई िौभतक उपशस्थभतमा मदु्दाको सनुवुाई गने अनमुभत ददन सवकनेि। 

(६) उपदफा (१) बमोशजम श्रव्यदृश्य संवाद माफफ त मदु्दाको सनुवुाई हनुे िएमा भित्री कि 
र बावहरी किको लाभग तोवकएका सम्बशन्धत समन्वयकताफ र सम्पकफ  व्यशिले सो को 
आवश्यक प्रवन्ध भमलाउन ुपनेि।  

 (७) उपदफा (१) बमोशजम श्रव्यदृश्य संवाद माफफ त मदु्दाको सनुवुाई गनफको लाभग 
अदालतबाट तोवकएको ददन, समय र स्थानमा सम्बशन्धत व्यशिहरू उपशस्थत हनुपुनेि।  
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(८) श्रव्यदृश्य संवाद माफफ त मदु्दाको सनुवुाई गदाफ अदालतको कायाफलय समयमा गनुफ पनेि। 
तर, सनवुाई प्रारम्ि िैसकेपभि वविेष अवस्था देिेमा इजलासले कायाफलय समयिन्दा 
पभि पभन कारवाहीलाई भनरन्तरता ददन सक्नेि।   

(९) श्रब्य दृश्य संवाद माफफ त मदु्दाको सनुवुाईमा संलग्न हनुे व्यशिको पवहचान गने कायफ 
अदालतको समन्वयकताफले गनेि।  

(१०) अदालतले श्रव्यदृश्य संवाद माफफ त वयान, प्रमाणको परीिण, सािी तथा भबिेषज्ञको 
बकपत्र लगायत मदु्दाको सनुवुाई गदाफ मदु्दाको पि, पिहरूको कानून व्यवसायी र 
अदालतको प्राववभधक कमफचारी समेत सररक हनुपुनेि। 

(११) अदालतले श्रव्यदृश्य माफफ त मदु्दाको सनुवाई गदाफ मदु्दाको भबषय, पिहरुको उमेर तथा 
िारीररक अवस्था समेतलाई ववचार गरी प्रचभलत कानून बमोशजम गोपनीयता कायम 
गनुफपने देशिएमा सो अनरुुप गनुफ पनेि। 

(१२) श्रव्यदृश्य संवाद माफफ त मदु्दाको सनुवुाई गदाफ श्रव्यदृश्य संवादको व्यहोरा अदालतले 
अभिलेिीकरण गनुफ पनेि।  

(१३) उपदफा (१२) बमोशजम तयार िएको अभिलेि सवहतको मचुलु्का समेत तयार गरी 
व्यहोरा िलुाई न्यायाधीि र अदालतमा उपशस्थत िएसम्मका मदु्दाका पि, कानून 
व्यवसायी र सरकारी वकीलको सहीिाप गराई प्रमाशणत गरी राख्न ुपनेि।  

 ६  श्रव्यदृश्य संवाद माफफ त सनुवुाई गररन ेमदु्दाको पेिी तथा वहस व्यवस्थापनाः (१)  श्रव्यदृश्य 
संवाद माफफ त सनुवुाई गररने मदु्दाका पिलाई दफा (५) को उपदफा (३) बमोशजमको ईमेल 
ठेगानामा सनुवुाई हनुिुन्दा सामान्यत एक ददन अगाभि सनुवुाई हनु ेसमय भनधाफरण गरी श्रव्यदृश्य 
संवाद गने भलङ्क उपलब्ध गराउन ुपनेि।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम अदालतले उपलब्ध गराएको भलङ्क त्यस्तो पिले अन्य कसैलाई 
उपलव्ध गराउन पाउने िैन। भलङ्क उपलव्ध नगराइएको कुनै व्यशिले अनभधकृत रुपमा 
सनुवुाई किमा प्रवेि गरेको पाइएमा अदालतले त्यस्तो व्यशिलाई संवादबाट वावहर 
हटाउनेि।    

(३) श्रव्यदृश्य संवाद माफफ त सनुवुाई गररने मदु्दा पेि हनुे ददन र समय भनधाफरण सवहतको 
वववरण साप्तावहक पेिी सूचीमा िुटै्ट सूचीको रुपमा प्रकािन गनफ सवकनेि।  
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(४) श्रव्यदृश्य संवाद माफफ त सनुवुाई हनुे मदु्दाको पेिी भनयमानसुार स्थगन गनफ चाहने पि 
वा कानून व्यवसायीले साप्तावहक पेिी सूचीमा नै स्थगनका लाभग भनवेदन ददन ुपनेि। 

सामान्यताः दैभनक पेिी सूचीबाट यस प्रकारको मदु्दाको सनुवुाई स्थभगत गररन ेिैन। 

(५) श्रव्यदृश्य संवाद माफफ त सनुवुाई हनु ेमदु्दा वा भनवेदनको ववषय, प्रकृभत र अन्तरभनवहत 
काननुी प्रश्नको आधारमा बहस वा िलफलको लाभग उपयिु समयको भनधाफरण गरी 
सम्बशन्धत पि वा काननु व्यवसायीलाई सोको जानकारी गराउन सवकनेि।   

(६) धेरै काननु व्यवसायी मकुरर िएको पिको तफफ बाट भनधाफररत समवयित्र सबै कानून 
व्यवसायीले बहस गनफ समय अपगु हनुे देशिएमा प्रमिु काननु व्यवसायी (भलि लयर) 
वा भनजले तोकेको काननु व्यवसायीले मात्र श्रब्यदृश्य संवाद माफफ त बहस गने गरी 
अन्य काननु व्यवसायीले सनुवुाई हनु े ददनिन्दा अगाभि नै इमेल माफफ त सम्बशन्धत 
इजलास समि भलशित बहस नोट पेि गनुफ पनेि।  

(७) मदु्दा सनुवुाईको क्रममा भमभसल संलग्न हनु नसकेको कुनै प्रमाण इजलास समि प्रस्ततु 
गनुफपने िएमा सो प्रमाणको िवीशचत्र उतार गरी इमेल माफफ त पठाउन सवकनिे। 

(८) श्रव्यदृश्य संवाद माफफ त सनुवुाई हनुे मदु्दाको पेिी सूचीमा भनधाफररत गररएको समयभित्र 
अभनवायफ रुपमा बहस पैरवी समाप्त गनुफ पनेि। भनधाफररत समयमा बहस पैरवी नसवकएमा 
स्वचाभलत रुपमा सम्पकफ  ववच्िेद हनु सक्नेि।   

(९)  श्रव्यदृश्य संवाद माफफ त मदु्दाको सनुवुाई हुुँदा वावहरी किमा अनभधकृत व्यशिको प्रवेि 
देशिएमा वा अनशुचत आचरण वा व्यवहार गरेको पाइएमा इजलासले सो भलङ्कसंगको 
सम्पकफ  ववच्िेद गनफ सक्नेि।  

(१०) श्रव्यदृश्य संवाद माफफ त सनुवुाई हनु ेमदु्दामा काननु व्यवसायीको वकालनामा संलग्न 
नरहेको िएमा पि वा कानून व्यवसायीले इमेलद्वारा वकालतनामाको िवीशचत्र पेि 
गरेमा वा कानून व्यवसायी भनयिु गरेको व्यहोरा श्रव्यदृश्य संवादमा अभिलेिीकरण 
गराएमा कानून व्यवसायी भनयिु गरेको माभननेि। 

 ७. श्रव्यदृश्य संवाद माफफ त मदु्दाको सनुवुाई सम्बन्धी वविषे व्यवस्थााः (१) देहायको कुनै अवस्थामा 
अदालतले श्रव्यदृश्य संवादबाट मात्र मदु्दाको सनुवुाई गनफ सक्नेिाः  

(क) महाव्याधी लगायतका ववषम पररशस्थभतमा हनु ेमदु्दाको सनुवुाई, 
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(ि) तीन ददन वा सो िन्दा बढी अवभधको लाभग अदालत बन्द रहने िई प्रचभलत कानून 
बमोशजम गनुफपने मदु्दाको सनुवुाई।  

(२) अदालतले पक्राउ अनमुभत, जरूरी पक्राउ पूजीको स्वीकृभत, वहरासत वा भनगरानी 
किमा राख्न ेआदेि लगायतका काम कारवाहीहरू श्रव्यदृश्य संवादबाट मात्र 
सनुवुाई गने गरी व्यवस्था गनफ सक्नेि।  

(३) मदु्दाको प्रकृभत र अवस्थालाई ववचार गरी अदालतले कुनै मदु्दामा श्रव्यदृश्य संवाद 
माफफ त सनुवुाई गनफका लाभग आदेि ददन सक्नेि।  

पररच्िेद – ३ 

आचरण सम्बन्धी व्यवस्था 

 ८.  श्रव्यदृश्य संवाद गदाफ पालन गनुफपने आचरणहरूाः (१) न्यायाधीि, अदालतका कमफचारी, सरकारी 
वकील, मदु्दाको पि, कानून व्यवसायी, सािी, वविेषज्ञ तथा श्रव्यदृश्य संवादमा संलग्न हनु े
व्यशिले इजलासको मयाफदाको पूणफ पालना गनुफपनेि। 

(२)  श्रव्यदृश्य संवादमा संलग्न हुुँदा कानून व्यवसायीले भनधाफररत र पिहरुले मयाफददत 
पोिाक लगाउन ुपनेि। 

(३) मदु्दाको पि, सािी, भबिेषज्ञ, कानून व्यवसायी, अदालतका कमफचारी तथा श्रव्यदृश्य 
संवादसुँग सम्बशन्धत व्यशिहरुले आफ्नो पररचय िलु्ने पररचयपत्र वा वववरण सवहत 
श्रव्यदृश्य संवादमा सहिागी हनु ुपनेि।  

(४) मदु्दाको सनुवुाई हुुँदा श्रव्यदृश्य संवाद किको वातावरण िान्त र सरुशित हनुेगरी 
आवश्यक अन्य व्यवस्था भमलाउनपुनेि। 

(५) श्रव्यदृश्य संवादको माध्यमबाट मदु्दाको कारवाहीमा संलग्न हनुे व्यशि अदालतले 
तोकेको स्थानमा भनधाफररत समयमा उपशस्थत हनु ुपनेि। इजलासको अनमुभत ववना 
बावहरी किमा सम्बशन्धत व्यशि वाहेक अन्य व्यशिलाई सहिागी गराउन पाइने िैन। 

(६) मदु्दाको पि, सरकारी ववकल, कानून व्यवसायी, सािी, वविेषज्ञ तथा मदु्दाको कारवाहीमा 
संलग्न हनुे अन्य सम्बशन्धत व्यशिहरुले इजलासले भनधाफरण गरेको समय पालना गरी 
सहिागी हनु ुपनेि। अन्य समयमा आफुले प्रयोग गरेको उपकरणको माइक्रोफोन बन्द 
गररराख्न ुपनेि। 
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(७)  श्रव्यदृश्य संवादमा संलग्न हनुे व्यशि मदु्दाको सनुवुाई अन्त्य नहदुासम्म अनलाईनमा 
नै रवहरहन ुपनेि।  

(८)  मदु्दाको सनुवुाई िैरहेको अवस्थामा मोबाइल फोन वा अन्य उपकरणहरुको प्रयोग वा 
मदु्दाको काम वाहेक अन्य काम गनुफहदैुन। तर, यस व्यवस्थाले मोबाईल फोनमाफफ त 
ईन्टरनेटको प्रयोग गरी श्रव्यदृश्य संवादमा जोभिन ेकायफलाई प्रभतबन्ध लगाएको माभनन े
िैन।  

(९) कुनै वकभसमको प्राववभधक कारणबाट श्रव्यदृश्य माफफ त िैरहेको मदु्दाको सनुवुाई अवरुद्द 
हनु गएमा पिहरुले उपलव्ध गराएको सम्पकफ  नम्वरमा टेभलफोन संवाद माफफ त वहस 
व्यवस्थापन गनफ वा भनयमानसुार अको भमभत तोकी समय भनधाफरण गरी सनुवुाईलाई 
भनरन्तरता ददन सवकनेि। 

(१०) इजलासको मयाफदा र मदु्दाको सनुवुाईका सन्दिफमा पालन गनुफपने अन्य मयाफदा र 
आचरण श्रव्यदृश्य संवाद माफफ त मदु्दाको सनुवुाई हुुँदा समेत लाग ुहनुेिन।् त्यसको 
पालना गनुफ सम्बशन्धत सबैको कतफव्य हनुेि।  

 

पररच्िेद – ४ 

ववववध 

९. मदु्दाका पि वाहेकका व्यशिको उपशस्थभताः (१)  बन्द इजलासमा सनुवुाई गनुफपने मदु्दा बाहेक 
अन्य मदु्दाको सनुवुाईमा पि वाहेक अन्य व्यशिलाई समेत श्रव्यदृश्य संवादमा सहिागी हनु 
अदालतले अनमुभत ददन सक्नेि। 

 (२)  उपदफा (१) बमोशजम अनमुभत ददएमा त्यस्तो व्यशिलाई श्रव्यदृश्य संवादको भित्री वा 
वावहरी किमा उपशस्थत हनु ेवा भलङ्कमाफफ त सहिागी हनुे आवश्यक प्रबन्ध अदालतले 
भमलाउनेि। 

 १०. जानकारी गराउनपुनेाः श्रव्यदृश्य माफफ त मदु्दाको सनुवुाई िई इजलासले गरेको आदेि वा अन्य 
कारबाहीको जानकारी सम्बशन्धत पिलाई अदालतले ईमेल माफफ त गराउनपुनेि। 

 ११.प्रयोगकताफ सहयोगी ददग्दिफन (USER MANUAL) सम्बन्धी व्यवस्थााः श्रव्यदृश्य संवाद माफफ त 
मदु्दाको सनुवुाईको लाभग सफ्टवेयर िाउनलोि गने, सम्बशन्धत भलङ्कमा सम्बन्ध स्थावपत गने र 
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प्रयोग गने तररकासवहतको प्रयोगकताफ सहयोगी ददग्दिफन बनाई अदालतले प्रयोगकताफको 
सवुवधाको लाभग सम्बशन्धत अदालतको वेवसाइटमा राख्न वा इमेलमाफफ त सम्बशन्धत पिलाई 
पठाउन सक्नेि।  

 १२. कायफववभध सम्बन्धी अन्य व्यवस्थााः (१) श्रव्यदृश्य संवादको माध्यमबाट मदु्दा सनुवुाईका 
सम्बन्धमा आवश्यक देशिएको अन्य प्रकृया वा तत्सम्बन्धी व्यवस्थापन सम्बशन्धत अदालतले 
गनफ सक्नेि। 

(२) श्रव्यदृश्यको माध्यमबाट मदु्दाको सनुवुाई गदाफ यस भनदेशिकाका अभतररि मदु्दाको 
कारवाहीका सम्बन्धमा प्रचभलत कानून बमोशजमको कायफववभधको पालना गनुफ पनेि। 
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अनसूुची–१ 

 

श्रव्यदृश्य संवाद (भिभियो कन्फरेन्स) का लाभग चावहने उपकरण तथा पूवाफधारहरु 

१. कायफवातावरण सवहतको उपयिु कि, 

२. इन्टरनेटको सवुवधा सवहतको कम््यटुर ÷ ल्यापटप र वप्रन्टर, 

३. भिभियो क्यामेरा, 

४. भिस््ले मभनटर, 

५. माईक्रोफोन र शस्पकर, 

६. ववद्यतु आपूभतफमा अवरोध नआओस ्िन् नाको लाभग वैकशल्पक उजाफको व्यवस्था,  

७. आवश्यक हािफवेयर तथा सफ्टवेयर , 

८. कागजात देिाउन वा पढ्न भमल्न े उपकरण (Document visualizer) सरकारी वकील वा वार 
एसोभसएसन लगायतका संस्थाहरुबाट व्यवस्था गररएको िएमा मात्र),  

९.  न्यूनतम ्२ Mbps bandwidth िमताको ईन्टरनेटको व्यवस्था।  
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अनसूुची – २ 

(दफा ५(१) सुँग सम्बशन्धत) 

श्रव्यदृश्य संवादको अनमुभतको लाभग पेि गने भनवेदनको ढाुँचा 

.................... ..............अदालतमा चढाएको भनवेदन पत्र 

ववषयाः श्रव्यदृश्य संवाद माफफ त सनुवुाई सम्बन्धमा। 

...............................................................................................भनवेदक 

ववरुद्ध 

...........................................................................................ववपिी 
मदु्दााः 

मदु्दा नं.: 
म/ हामी भनम्न भनवेदन गदफिौं। 

................ वादी ........................ प्रभतवादी िएको ............................. मदु्दामा  

वहरासतमा राख् ने आदेि/ थनुिेक/ वयान/वकपत्र/वहस पैरवीसमेतका कायफ श्रव्यदृश्य संवाद 
माफफ त सनुवुाई गनफ इच्िुक िएकोले यो भनवेदन गदफिु। श्रव्यदृश्य संवादको प्रयोगको लाभग 
मेरो वववरण देहाय बमोशजम रहेकोि। 

१. सम्पकफ  नं. 

२. वैकशल्पक सम्पकफ  नं. 

३. इमेल ठेगानााः 

लेशिएको व्यहोरा साुँचो हो। झटु्टा ठहरे कानून बमोशजम सहुुँला बझुाउुँला। 

 

भनवेदक 

ईभत सम्वत ...... साल ....... मवहना ........ गते रोज ....... ििुम।् 
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द्रष्टव्याः  भनवेदन ददुँदा श्रव्यदृश्य संवादमाफफ त मदु्दाको सनुवुाई हनु सक्ने दफा ४ बमोशजम माभथ 
उल्लेि िएका एक वा एकिन्दा बढी मदु्दाको कारवाही सम्बन्धी कायफको लाभग श्रव्यदृश्य संवादको 
प्रयोग गनफ चाहेको हो प्रत्येक कायफमा स्पष् ट संकेत गनुफपनेि। 


