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अस्वीकारण
अध्ययन र प्रशिक्षणको उद्देश्यका लागि ई-समितिले तयार पारिएको यी सन्दर्भ समाग्री सोङ्के तिक मात्र हुन्
अनि कुनै आधिकारिक या न्यायिक संदर्भको लागि प्रयोग हुने छै नन्।

डा। माननीय न्यायाधीश डी र्वाई चन्रचुड
न्यायाधीश, भारतको सर्वोच्च अदालत
प्रक्कथन
सर्वोच्च अदालतको ई-समममत कानूनको क्षेत्रमा मडमजटल सुधार ल्याउन अग्रसर रहेको छ, गत एक
बषामा महामारीले अमधर्वक्ता, न्यायाधीश र अमभयोगीहरुलाई कायाालय बन्द भएपमछ उच्च प्रामर्वमधक
समाधानहरु अपनाउन पमन जोड ददयो लकडाउनहरू र सार्वाजमनक स्र्वास््यलाई ध्यान राख्दै। टाढाबाट
काया गदै, भचुाअल अदालतहरू, मडमजटल कायास्थलहरू र इलेक्ट्रोमनक मुद्दा व्यर्वस्थापन कानुनी पेशाको
महत्र्वपुणा अङ्ग बनेको छ र सञ्चालनमा अमभन्न बनेको छ। यसले हामीलाई सुनौलो अर्वसर प्रदान गरे को
छ जसले प्रमर्वमध उपायको रूपमा मात्र नभई हाम्रो कानुनी प्रणालीलाई अझ बढी कु शल, समार्वेशी,
पहुँचयोग्य र र्वातार्वरणमा ददगो बनाउनको लामग रूपान्तरण गने अनौंठो अर्वसर प्रदान गरे को छ।
ईअदालत सेर्वा-हरुको -मोबाइल अनुप्रयोग यस ददशामा एक कदम हो।
मजल्ला अदालत र उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गररएका अमधर्वक्ताहरू र अमभयोगीहरूको लामग ई-अदालत सेर्वा
मोबाइल अनुप्रयोग एक स्टप इलेक्ट्रॉमनक मुद्दा प्रबन्धन उपकरण (इमसएमतत ) हो। यसले मममत र्वार मुद्दा डायरी
समहत मनणाय सतम फाइललग देमि पूरा मुद्दाको इमतहास प्रदान गदाछ।

यसले प्रयोगकतााहरूलाई आदेश /

मनणाय, मुद्दाको दैमनक सूची, मुद्दाको मर्वर्वरण स्थानान्तरण र अन्तररम आर्वेदन मस्थमत पहुँच गना अनुममत ददन्छ।
अनुप्रोयागको अमद्वतीय मर्वशेषता यो हो दक एक अमधर्वक्ताले

'मेरो मुद्दाहरू ' ट्याब अन्तगात सबै मुद्दाहरूको

मडमजटल डायरी राख्न सक्ट्दछ।
यी सबै सुमर्वधाहरू मन: शुल्क उपलब्ध छन्। यो अनुप्रयोगको प्रयोगले अदालत पररसरहरूमा हने
समस्यालाई कम गने मात्र होइन न्यायाधीशहरू, अदालतका कमाचारीहरू र अन्य सरोकारर्वालाहरूको
लामग समय र प्रयासको बचत हनेछ। यसले यो पमन सुमनमित गदाछ दक भौगोमलक अर्वरोधले
प्रासंमगक मुद्दा जानकारीको पहुँचमा बाधा पुगदैन। हामीले असक्षम व्यमक्तहरूको लामग अनुप्रयोगलाई
पहुँचयोग्य बनाउन पमन प्रयत्न गरे का छौं।
इमसएमतत उपकरणहरू मस्िनसटहरूको साथ पुमस्तकामा मर्वस्तृत छलफल गररएको छ। भारतको
भामषक र सांस्कृ मतक मर्वमर्वधतालाई ध्यानमा राख्दै, यो पुमस्तका ११ क्षेत्रीय भाषाहरूमा अनुर्वाद
गररएको छ।
प्रामर्वमधक क्षमताहरूमा मर्वकास संस्कृ मत र मानमसकता पररर्वतानको साथ हनुपदाछ। मलाई िुसी
लागेको छ दक धेरै र्वदकलहरू र अमभयोगीहरूले यस मोबाइल अनुप्रयोग माफा त ५७ लाि भन्दा
बढी डाउनलोड समहत प्रस्तुत गररएका सेर्वाहरू स्र्वीकाररसके का छन्। यो अनुप्रयोग ले हाम्रो कानुनी
प्रणालीलाई मडमजटल संसारमा मर्वकमसत अनुकूलन गने मागा प्रशस्त गनेछ।

[डा। माननीय न्यायाधीश डी र्वाई चन्रचुड]
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प्रक्कथन

कानूनी संसार मबस्तारै मर्वश्वव्यापी रूपमा मडमजल तफा मोमडन थालेको छ, भारतमा न्यामयक पररदृश्य
आईसीटीले सक्षमको प्रदिया सुँगसुँगै महत्त्र्वपूणा प्रगमत गरे को छ। यो बह-आयामी पहलको अमभन्न
महस्साको रूपमा, ई-अदालत सेर्वाहरु मोबाइल अनुप्रयोगलाई एक प्रभार्वी इलेक्ट्रॉमनक मुद्दा प्रबन्धन
उपकरण (इमसएमतत) को रूपमा व्यापक रूपमा स्र्वागत गररएको छ। यसको लोकमप्रयता र्वदकलहरूले
डाउनलोड गने बढ्दो संख्यामा प्रकट भएको छ जसले अमहलेसतम ५७ लािको आंकडा पार
गररसक्ट्यो।
सुदढृ मुद्दा व्यर्वस्थापन र ध्र्वमन समथान प्रणालीहरू कु नै पमन राम्रोसुँग चलेको कानुनी र्वास्तुकलाको
मूल हन्। इमसएमतत उपकरणले एक र्वदकललाई मुद्दाको जानकारी, कागजात सतबन्धी जानकारी,
क्ट्यालेन्डर, मुद्दाको मस्थमतको समय ट्र्याककग, न्यामयक मनणायहरूको पहुँच, अनुपालन आर्वश्यकता
इत्यादद को कु शलतापूर्वाक व्यर्वस्थापन गना सक्षम गदाछ। यसलाई समेट्न, इमसएमतत समजलै संग
उपलब्ध छ २४x७ कु नै भौगोमलक सीमा मबना र कु नै लागतको आधार मबना समजलो पहुँच योग्य छ।
ई-अदालत सेर्वा मोबाइल अनुप्रयोग यसको मडमजटल डायरी सुमर्वधाहरु संग यसरी मर्वकमसत भएको
छ र्वदकलहरुको आफ्नो व्यार्वसामयक दक्षता बढाउनको लागी एक चामहने उपकरण बनेको छ।
ई-अदालत सेर्वाहरू को मोबाइल अनुप्रयोगमा यस पुमस्तकाको प्रकाशन सर्वोच्च अदालतको ई

-कममटीले यस

इमसएमततको व्यापक स्तरमा चेतना जगाउन र यसको फाइदा र्वदकलहरूको समुदायको ढोकासतम पुयाार्वउने
अको प्रशंसनीय कदम हो। यो पुमस्तका महन्दी र अन्य धेरै क्षेत्रीय भाषाहरू जस्तै पंजाबी

, तममल, गुजराती,

ओमडया र नेपालीमा पमन उपलब्ध छ जसले गदाा यसको मर्वस्तार बढाउुँ दछ। म मर्वश्वस्त छु दक यो पुमस्तका
कानूनी समूहको लामग धेरै उपयोमग हनेछ।

२५ फे ब्रुअरी, २०२१

(बरुण ममत्र)

नया ददल्ली
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“ई-अदालत सेवाहरुको”
मोबाइल अनुप्रयोग

के तपाईिंले कलहल्यै आफ्नो सबै मुद्दाहरुको २४*७ न्फस्थलत तपाईिंको हातमा भएको सपना
दे ख्नुभएको छ? ई-अदालत सेवाहरुको मोबाइल अनुप्रयोगको साथ तापको यो सपना साकार
भएको छ॰ अब कसैले पलन मुद्दाको न्फस्थलत, अदालतको आदे र्हरू, मुद्दाहरुको दै लनक सुची
आफ्नो मोबाइल फोन माफुत भेट्नसक्छन, र्ारीररक रूपमा सम्बन्फित अदालतमा भ्रमण
नगररकन॰ भारतको सवोच्च अदालतको ई-सलमलतले मुद्दा दायर, वलकल, कानून फमु , पुललस, सरकारी
एजेन्सीहरू र अन्य सिंस्थागत अलभयोगी हरूको फाइदाको लालग " ई-अदालत सेवाहरु" नामको
मोबाइल अनुप्रयोग जारी गर्यो॰
मोबाइल अनुप्रयोगले:मुद्दाको खोलज सीएनआर नम्बर, मुद्दाको न्फस्थलत मुद्दाको नम्बर प्रयोग गरे र,
फाईललिंग नम्बर, पाटीको नामहरु, एफआईआर नम्बर, अलधवक्ताको लववरणहरु, अलधलनयमहरु,
मुद्दाको प्रकारको माफुत मुद्दाको खोलज गने लवकल्पहरु उपलब्ध गदु छ॰ तपाईिंले मुद्दाको ईलतहास,
मुद्दाको डायरी, मुद्दाहरुको दै लनक सूची, मुद्दाहरुको हिान्तरण लववरण, आदे र् र लनणुय सबै
लनिः र्ुल्क अवलोकन गनुु सक्नुहुनेछ ई-अदालत मोबाइल अनुप्रयोग माफुत॰ तपाईिंले यसलाई अन्य
अनुप्रयोगहरू जिै गूगल प्लेस्टोर बाट डाउनलोड गनु सक्नुहुनेछ एन्ड्रोइड फोनहरूको लालग र
एप्पल अनुप्रयोग स्टोर आईफोन, आईप्याड उपकरणहरूका लालग॰ डाउनलोड ललिंक आलधकाररक
ई-सलमलत वेबसाइट https://ecommitteesci.gov.in मा उपलब्ध गराइएको छ जहााँ बाट तपाईिंले
डाउनलोड गनु सक्नुहुन्छ॰
सबै ई-अदालत सेवाहरू ई-अदालत मोबाईल अनुप्रयोगमा एक थप फाइदाको साथ ई-अदालत
मोबाईल अनुप्रयोग अन्तगुत उपलब्ध छन् जसमा उपलब्ध मेरो मुद्दा लवकल्प एक अलधवक्ता/
अलभयोगीका लालग लडलजटल डायरी जिै हो॰ 'मेरो मुद्दाहरू' प्रयोग गरे र कसैले पलन व्यन्फक्तगत
मुद्दा नम्बरहरू थप्न सक्छन र सलजलो प्रकारले अपडे टहरू पाउन सक्छन॰ यो फमुहरु,
कम्पनीहरु वा सिंगठनहरु जसको लबलभन्न अदालतहरुमा धेरै मुद्दाहरु छन् उलनहरुका लागी पलन
उपयोगी हुनेछ॰ 'मेरो मुद्दाहरु' मा व्यन्फक्तले आफ्नो व्यन्फक्तगत मालमलाहरूको सूची थप्न सक्छ र
ई-अदालत मोबाइल अनुप्रयोग माफुत सबै अपडे टहरु प्राप्त गनु सक्छ॰ यसमा कुनै सिंका छै न
लक ई-अदालत सेवा मोबाइल अनुप्रयोग तपाईिंको व्यन्फक्तगत लडलजटल मुद्दाको डायरी हुनेछ र
सबै मुद्दाहरुको लववरण तपाइको हातमा उपलब्ध हुने छ॰

१."ई-अदालत सेवाहरूको" मोबाइल अनुप्रयोग कसरी स्थापना गने
१.१.ई-अदालत वेबसाइटबाट डाउनलोड गनुुहोस्
१.२.गुगल स्टोर / एप्पल स्टोरबाट डाउनलोड गनुुहोस्

१.१.https://ecourts.gov.in ललिंकबाट डाउनलोड गनुुहोस्
कसैले पलन गुगल प्ले स्टोर / एप्पल ईटु न स्टोरबाट नयााँ ई-अदालत मोबाइल अनुप्रयोग
डाउनलोड गनु सक्ने छन्॰ ई-अदालतको वेबसाइटले गुगल प्ले स्टोर/एप्पल ईटु न स्टोरबाट मोबाइल
अनुप्रयोग डाउनलोड गनु सटु कट ललिंक पलन प्रदान गदु छ॰ यो सटु कट ललिंक न्फिक गदाु , तपाईिं
सम्बन्फित प्लेस्टोरहरूबाट डाउनलोड गनु सक्नुहुनेछ॰ ई-अदालत वेब पृष्ठमा प्रदान गररएको
मोबाइल अनुप्रयोगको डाउनलोड ललिंक तल न्फिनर्टको रूपमा दे खाइएको छ॰ जब स्थापना पूरा
हुन्छ, तपाईिंले अनुप्रयोगलाई "खोल्नुहोस् " बटनमा न्फिक गनुुपनेछ, जसले अनुप्रयोग खोल्छ र ईअदालत अनुप्रयोगहरूको स्वागत न्फिन दे खा पदु छ, जुन तलको न्फिनर्टमा दे खाइएको छ॰
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१.२. एन्ड्रोइडका लालग गुगल प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गनुुहोस्
यलद तपाईिंसाँग एन्ड्रोइड स्माटु फोन छ भने , ई-अदालत सेवा मोबाइल अनुप्रयोगको लालग गुगल
प्ले स्टोरमा खोजी गनुुहोस् र डाउनलोड गनुुहोस् र त्यसपलछ स्थापना गनुुहोस् , तब मोबाइल
अनुप्रयोग तपाईिंको एन्ड्रोइड स्माटु फोनमा स्थापना हुन्छ॰
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१.३. आईफोन / आईप्याडका लालग एप्पल स्टोरबाट लसधै डाउनलोड गनुुहोस्
यलद तपाईिंसाँग एप्पल आईफोन छ भने, “ई-अदालत सेवा मोबाइल अनुप्रयोग” को लालग एप्पल
स्टोरमा खोज्नुहोस् र डाउनलोड न्फिक गनुुहोस् र त्यसपलछ स्थापना न्फिक गनुुहोस्॰ त्यसो भए
मोबाइल अनुप्रयोग तपाईिंको एप्पल आईफोनमा स्थालपत हुन्छ॰ त्यिै , आईप्याडको लागी ईअदालतसेवा मोबाइल अनुप्रयोग उपलब्ध छ, जुन आईप्याडमा डाउनलोड र स्थापना गनु
सलकन्छ॰

२.ई-अदालत अनुप्रयोगलाई कन्फिगर गनुुहोस्

ई-अदालत मोबाइल अनुप्रयोगको वतुमान सिंस्करणले तीन टाउको मुलन सेवाहरू प्रदान गदु छ;
(a) उच्च अदालत
(ख) लजल्ला अदालत
(c) दु बै॰
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तपाइले ई-अदालत मोबाइल अनुप्रयोगलाई कन्फिगर गनु सक्नुहुनेछ जसो गरे मा लजल्ला अदालत
वा उच्च अदालत वा दु बैको मुद्दाहरू भेट्न सक्नुहुन्छ॰ त्यसका लालग, तपाइाँ ले आईकनमा न्फिक
गरे र मेनु सूचीबाट कन्फिगर लवकल्प चयन गनुु पछु ॰ " उच्च अदालत" रे लडयो बटनमा न्फिक
गरे र तपाईिं उच्च अदालतको सेवाहरू आफ्नो मोबाइलमा कन्फिगर गनु सक्नुहुनेछ॰ रे लडयो बटन
"लजल्ला अदालत" मा न्फिक गरे र तपाईिं लजल्ला अदालतको सेवाहरू तपाईिंको मोबाइल
अनुप्रयोगमा कन्फिगर गनु सक्नुहुनेछ॰ र यलद तपाईिं दु बै उच्च अदालत र लजल्ला
अदालतहरूको सेवाहरू पहुाँ च गनु चाहनुहुन्छ भने, तपाईिं रे लडयो बटन " दु बै" मा न्फिक गनु
सक्नुहुन्छ॰

३.ई-अदालत मोबाइल अनुप्रयोग ६ भारतीय भाषाहरूमा:
ई-अदालत मोबाईल अनुप्रयोगको नयााँ सिंस्करण, जसको परीक्षण चललरहे को छ, अिंग्रेजी र छ
क्षेत्रीय भाषाहरूमा उपलब्ध गराइनेछ॰ छ वटा क्षेत्रीय भाषाहरूमा ई-अदालत अनुप्रयोगको
न्फिनर्टहरू सामान्य प्रयोगकताु हरूको लजज्ञासा जगाउनको लालग तल प्रिुत गररएको छ॰
लहिी, मराठी, तलमल, कन्नड़, गुजराती, तेलगु

४. ई-अदालत सेवाहरुको मोबाइल अनुप्रयोगको थाहा हुनुपने बेलसक आइकनहरू:
४.१.स्वागत पृष्ठ
तपाईिंले मोबाइल अनुप्रयोगमा प्रवेर् गदाु यो स्वागत पृष्ठ प्रदलर्ुत हुनेछ॰
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४.२. मेनू सूची आइकनहरू
यलद तपाईिंले दे खाइएको तीन-लाइन आइकनमा न्फिक गनुुभयो भने , यसले ई-अदालत मोबाइल
अनुप्रयोगको पूरा मेनू सूची दे खाउाँ दछ॰ लवलभन्न ई-अदालत सेवाहरूका महत्वपूणु ललिंकहरू जिै
ई-भुक्तानी, एनजडजी, ई-फाईललिंग, भारत कोड, अलधवक्ताको फमुहरु, भचुुअल अदालतहरू पलन
मेनु अन्तगुत अब उपलब्ध छन्॰

४.३. लजल्ला अदालत / उच्च अदालतको मुद्दाको लववरणहरु:
तपाईिं लजल्ला अदालतको मुद्दाहरु वा उच्च अदालत वा दु बै लजल्ला अदालत र उच्च अदालतको
लालग मोबाइल अनुप्रयोग कन्फिगर गनु सक्नुहुनेछ॰

४.४. मुख्य मेनू लवकल्पहरू:
१.लसएनरखोज; २.मुद्दाको न्फस्थलत (खोज);
३.मुद्दाहरुको दै लनक सूची; ४. मेरो मुद्दाहरुको लवकल्पहरू॰

४.५. लसएनर खोज
सीएनआर आइकन प्रयोग गरे र, तपाई मुद्दाको न्फस्थलत सीएनआर नम्बर प्रयोग गरे र खोजी गनु
सक्नुहुनेछ॰
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४.६.मुद्दाको न्फस्थलत खोज
मुद्दाको न्फस्थलत लवकल्प प्रयोग गरे र लनम्न नौ खोज लवकल्पहरूको प्रयोग गरे र मुद्दाको न्फस्थलत खोज्न
सलकन्छ॰
मुद्दाको नम्बर

पाटीको नाम

फाइललिंग सिंख्या

एफईआर

अलधवक्ता

ऐन॰

मुद्दाको प्रकार

कलवएत

पूवु परीक्षण अनुप्रयोग

४.७.मुद्दाहरुको दै लनक सूची:
यो इकोन प्रयोग गरे र, कुनै पलन अदालतको मुद्दाहरुको दै लनक सूची हे नु सक्नुहुन्छ॰

४.८. मेरो मुद्दाहरु:
तपाईिं यो "मेरो मुद्दाहरू" लवकल्प अन्तगुत मुद्दाहरूको लनजीकृत सूची सेब गनु सक्नुहुन्छ॰

४.९. मेरो मुद्दाहरु लमलत अनुसार / लजल्ला अनुसार:
मेरो मुद्दाहरु दु ई मोडमा प्रदलर्ुत हुन्छ लमलत अनुसार / लजल्ला अनुसार॰ तपाईले चाहानु भएको
जुन सुकै प्रदर्ुन मोड रोज्न सक्नुहुन्छ॰
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४.१०.क्यालेन्ड्र लवकल्प:
क्यालेन्ड्र लवकल्पले मुद्दाहरुलाई क्यालेन्ड्र ढााँ चामा प्रदर्ुन गदु छ॰

४.११. ररफ्रेस बटन:
एक पटक यो आइकन न्फिक गरे पलछ, यसले डाटा अपडे ट गदु छ॰

४.१२. मेरो मुद्दाहरु अन्तगुत खोज लवकल्प:
मेरो मुद्दाहरु अन्तगुत खोजी लवकल्पले तपाईिंलाई मेरो मुद्दा सूची लभत्र खोजी गनु मद्दत गदु छ॰

४.१३.क्युआरकोड:
क्युआरकोड, कुनै लवर्ेष मुद्दाको लालग मोबाइल अनुप्रयोगमा सबै मुद्दाहरुको मुद्दाको ईलतहास
अन्तगुत उपलब्ध छ॰ यो लप्रन्ट गनु सलकन्छ र मुद्दा डकेटमा टााँ स्न सलकन्छ॰

४.१४. स्क्यान क्युआरकोड मोबाइल फोनबाट प्राप्त क्यूआरकोड मुद्दा बन्ड्लमा टााँ स्न सलकन्छ, र यो सलजलै स्क्यान गनु
सलकन्छ मोबाइल क्यूआर कोड लवकल्प प्रयोग गरे र इनलबल्ट मोबाइल अनुप्रयोगमा लवर्ेष
मुद्दाको न्फस्थलत थाहा पाउनको लालग॰
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४.१५.आईए लववरणहरू:
आईए लववरणहरू मुद्दा ईलतहास अन्तगुत पाउन सलकन्छ यलद सम्बन्फित अदालतले प्रलवस्ट
गरे मा॰

४.१६. स्थानान्तरण लववरणहरु:
मुद्दाको एक अदालतबाट अको अदालतमा टर ान्सफरको लववरण मोबाइल अनुप्रयोगको माध्यमबाट
प्राप्त गनु सलकन्छ॰

४.१७.अधीनस्थ अदालतको जानकारी:
अपीलको अवस्थामा, अधीनस्थ अदालत जानकारी उपलब्ध छ॰

४.१८.मुद्दाहरुको इलतहास:
मुद्दाहरुको ईलतहास अन्तगुत, एक व्यन्फक्तले लनम्नललन्फखत टाउको मुलन मुद्दाको पूणु लववरण प्राप्त
गनु सक्दछ:
• मुद्दाको लववरणहरू;
• मुद्दाको न्फस्थलत,
• क्युआरकोड,
• यालचकाकताु र वलकलहरू
• प्रलतवादी र वलकलहरू
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• ऐनहरु
• मुद्दाको सुनुवाईको इलतहास
• अन्फन्तम आदे र् / लनणुय

५. ई-अदालत सेवाहरूको मोबाइल अनुप्रयोग माफुत पूरा मुद्दाको ईलतहास प्राप्त गनुुहोस्

६. मुद्दाहरुको खोज लवकल्प
ई-अदालत मोबाइल अनुप्रयोग अन्तगुत त्यहााँ दु ई मुख्य खोजी मेनूहरू छन्
(१) सीएनआर खोज; (२) मुद्दाको न्फिलथ (खोज); हामी यहााँ एक पलछ अको हे रौ॰

७. सीएनआर नम्बर प्रयोग गरी मुद्दाहरू खोज्नु होस्
मोबाइल अनुप्रयोग प्रयोग गरे र तपाईिंको फोनमा मुद्दाको लववरणहरू पाउनको लालग सीएनआर
नम्बर द्वारा खोजी गनुु द्रुत तरीका हो॰ के तपाईिं सीएनआर नम्बर के हो भनेर जान्न
चाहानुहुन्छ, तेसोभए कृपया पलढरहनुहोस्॰

17

७.१. सीएनआर नम्बर के हो:
सीएनआर भनेको मुद्दा नम्बर रे कडु हो॰ सीएनआर एक अनौिंठो १६ अिंक नम्बर हो जुन सबै
मुद्दामा लदइन्छ॰ छोटकरीमा भन्नु पदाु , यो अलद्वतीय मुद्दा पलहचान नम्बर हो जुन द्वारा कुनै पलन
मुद्दा पलहचान गनु सलकन्छ॰ सीएनआर मुद्दा सूचना प्रणाली माफुत फाइल गररएक प्रत्येक मुद्दामा
लदन्छ॰ यो टर े न लटकटमा प्रयोग गररने पीएनआर नम्बर जिै हो॰ जो कोहीले पलन सीएनआर
नम्बरको प्रयोग गरर उच्च अदालत र लजल्ला अदालतमा आफ्नो मुद्दा टर े स गनु सक्दछ, जुन
अलद्वतीय १६ अिंकको सीएनआर नम्बर हो॰

सीएनआर (१६ अिंक) समावेर् गदु छ (राज्य कोड) (लजल्ला कोड) (पररसर कोड)
(मुद्दा फाइललिंग नम्बर) (फाइल गने वषु )(जेके) (एएन) (०१) (०००६३८८) (२०१७)
लवलभन्न राज्यहरु (पिंजाब, मेघालय, तलमलनाडु ) को सीएनआर नम्बरको उदाहरण स्पष्ट बुझ्नको
लागी तल लदइएको छ॰

७.२. कसरी तपाइँ को सीएनआर नम्बर थाहा पाउने:
एक अलभयोगी / वलकल वा जो कोहीले पलन दु ई तररकाले प्रत्येक मुद्दाको सीएनआर ललन
सक्दछन्
(I) ई-अदालत सेवाहरुको मोबाइल अनुप्रयोगबाट;
(ii) ई-अदालत सेवाको वेबसाइट ललिंकबाट॰

७.३. कसरी ई-अदालत मोबाइल अनुप्रयोगबाट सीएनआर नम्बर प्राप्त गने:
सीएनआर नम्बर प्राप्त गनु तपाईसाँग लजल्लाको लववरण, अदालतको नाम र कुनै पलन लववरण
जिै मुद्दाको नम्बर वा फाईललिंग नम्बर वा पाटीको नाम इत्यालद हुनुपदु छ॰ आउनुहोस् हामी
कसरी ई-अदालत अनुप्रयोग मोबाईलबाट मुद्दाको नम्बर प्रयोग गरे र सीएनआर नम्बर प्राप्त गने
चरणबध प्रलिया हे रौिं॰ उदाहरण: ओएस ५०/२०१७ को लालग सीएनआर नम्बर कसरी फेला
पाने उप अदालत, अलवनार्ी, लतरुप्पुर लजल्ला, तलमलनाडु ॰
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चरण १:ई-अदालत सेवाहरू मोबाइल अनुप्रयोगमा जानुहोस्॰
चरण २:मुख्य मेनूबाट मुद्दाको न्फस्थलत चयन गनुुहोस्॰
चरण ३:मुद्दाको न्फस्थलत न्फिक गनुुहोस्
-> राज्य, लजल्ला- चयन गनुुहोस्
-> मुद्दाको नम्बर लवकल्प चयन गनुुहोस्
-> मुद्दाको प्रकार चयन गनुुहोस्
-> मुद्दाको नम्बर भनुुहोस् र वषु भनुुहोस्
-> ‘गो’ बटनमा न्फिक गनुुहोस्
-> अदालतको नाममा न्फिक गनुुहोस् र त्यसपलछ मुद्दाको लववरणहरू दे खा पनेछन्॰
->मद्दाको नम्बरमा न्फिक गनुुहोस् (ओएस/५०/२०१७) जुन रे खािं लकत गररएको छ र लनलो रिं गमा
दे खाइएको छ
->मुद्दाको लववरण सीएनआर नम्बरको साथ दे खा पनेछ॰
चरणहरूको िीनर्टहरू यहााँ सिभुको लालग दे खएको छ॰
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७.४.कसरी सीएनआरनम्बर प्रयोग गरी मुद्दाहरू खोज्ने
अब हामी कसरी सीएनआरनम्बर प्रयोग गरे र मुद्दाको न्फस्थलत खोज गने सलकन्छ, यो हे रौिं
चरण १: मोबाइल अनुप्रयोगमा सीएनआर आइकनमा न्फिक गनुुहोस्
चरण २:सीएनआर नम्बर प्रलवष्ट गनुुहोस्
चरण ३: खोज बटन न्फिक गनुुहोस्
चरण ४:मुद्दाको ईलतहास प्रदर्ुन हुनेछ• मुद्दाको लववरणहरू • मुद्दाको न्फस्थलत • यालचकाकताु र
वलकलको लववरण • जवाफ लदने व्यन्फक्त र वलकलको लववरण • कायु लववरणहरू • एफआईआर
लववरणहरू मुद्दा सुनुवाईको इलतहास अन्फन्तम आदे र्/लनणुय
चरण ५:“ मुद्दाको लववरणहरू” र्ीषुकमा न्फिक गनुुहोस्॰
चरण६:यसले सीएनआर नम्बर सलहत मुद्दाको लववरणहरू दे खाउाँ दछ॰
(चरण १ दे न्फख ६ िीनर्टहरू यहााँ सिभुको लालग दे खाईएको छ)
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८.मुद्दाको न्फस्थलतको खोज: लबलभन्न लवकल्पहरू प्रयोग गरे र॰
सात ज्ञात लवकल्पहरूको साथ तपाईिंको मुद्दाको न्फस्थलत खोजी गनुुहोस्
(i) मुद्दाको नम्बर
(ii) फाईललिंग नम्बर
(iii) अलधवक्ता
(iv) मुद्दाको प्रकार
(v) पाटीको नाम
(vi) एफआईआर नम्बर
(vii) ऐन
(viii) पूवु परीक्षण अनुप्रयोग
(ix) कलवएत

यलद कसैलाई सीएनआर नम्बर थाहा छै न भने खोजी कुनै पलन लवकल्पहरू प्रयोग गरे र गनु
सलकन्छ, अब हामी मुद्दाको न्फिलथ अन्तगुत पलहलो लवकल्प हे रौिं, अथाु त् मुद्दा नम्बर लवकल्प
प्रयोग गरे र॰
मोबाइल अनुप्रयोगमा मुद्दाको न्फिलथ न्फिक
गनुुहोस कुनई एक लवकल्पमा - >फारम
प्रदलर्ुत हुन्छ ->यलद मुद्दाको नम्बर न्फिक
र्ीषुकमा न्फिक गनुुहोस् जसले थप लववरण

गनुुहोस् ->राज्य, लजल्ला चयन गनुुहोस् ->न्फिक
खुल्नेछ ->लववरणहरु भनुुहोस् ->मुद्दाहरूको सूची
गरे मा यसले मुद्दाको ईलतहासमा लविार हुन्छ ->
खोल्नेछ॰
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८.१.मुद्दाको नम्बर लवकल्पको प्रयोग गरी मुद्दाको न्फस्थलत हेनु
अब हामी मुद्दाको न्फस्थलत अन्तगुत पलहलो लवकल्प हे रौिं, उदाहरणका लालग मोबाइल अनुप्रयोगको
मुद्दा नम्बर लवकल्प “ई-अदालत सेवाहरु” को प्रयोग गरे र॰
चरण १: ई-अदालत मेनूबाट मुद्दाको न्फस्थलत न्फिक गनुुहोस्
चरण २: राज्य र लजल्ला छान्नुहोस्
चरण ३: मुद्दाको नम्बर लवकल्पमा न्फिक गनुुहोस् , जब तपाईिं मुद्दाको नम्बर लवकल्प न्फिक
गनुुहुन्छ तब फारम खोललनेछ र लववरणहरू भनुुहोस्
• अदालत पररसर
• मुद्दाको प्रकार
• मुद्दाको नम्बर
• वषु
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चरण ४: लववरणहरू भरे पलछ ‘गो’ बटनमा न्फिक गनुुहोस्
चरण ५: मुद्दाको कुल सिंख्या अदालत अनुसार दसाु इएको छ र यलद न्फिक गररयो भने
मुद्दाको नम्बर खुल्नेछ
चरण ६: यलद हामीले मुद्दामा न्फिक गयो भने , मुद्दाको इलतहास फेरर खुल्नेछ, जसमा:
(i) मुद्दाको लववरण
(ii) मुद्दाको न्फस्थलत
(iii) यालचकाकताु र वलकल
(iv) प्रलतवादी र वलकल
(v) ऐनहरु
(vi) एफआईआर लववरणहरू
(vii) अधीनस्थ अदालतको जानकारी
(viii) मुद्दाको सुनुवाईको इलतहास
(ix) अन्तररम आदे र्हरू
(x) अन्फन्तम आदे र् / लनणुय
(*प्रत्येक पटक मुद्दाको न्फस्थलत लवकल्प प्रयोग गदाु राज्य, लजल्ला चयन गररएको छ भन्ने
कुरा सुलनलित गनुुहोस्॰)

८.२.फाईललिंग नम्बर लवकल्प प्रयोग गरी मुद्दाको न्फस्थलत अवलोकन गनुुहोस:
मुद्दाको न्फस्थलतमा उपलब्ध दोस्रो लवकल्पले फाइललिंग नम्बर लवकल्प प्रयोग गदै छ॰

फाइललिंग नम्बरप्रयोग गरर कसरी खोजी गने
मुद्दाको न्फस्थलत लवकल्प न्फिक गनुुहोस् -> राज्य, लजल्ला चयन गनुुहोस्
->फाईललिंग नम्बर लवकल्पमा न्फिक गनुुहोस्
->अदालत पररसर डरप बक्सबाट चयन गनुुहोस्
->फाईललिंग नम्बर र वषु भनुुहोस्
->‘गो’ बटनमा न्फिक गनुुहोस्
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-> कुल मुद्दाहरु बटनमा न्फिक गनुुहोस्
-> मुद्दाको नम्बर बटनमा न्फिक गनुुहोस्
-> मुद्दाको ईलतहास खोललनेछर
->प्रत्येक र्ीषुक न्फिक गदाु यसले थप लववरण खोल्दछ॰

८.३ एफईआर नम्बर प्रयोग गरे र खोजी गनुुहोस्:
->मुद्दाको न्फस्थलत न्फिक गनुुहोस्
->राज्य, लजल्ला छान्नुहोस्
->एफईआर नम्बर लवकल्पमा न्फिक गनुुहोस्
->अदालत पररसर चयन गनुुहोस्
->पुललस स्टे र्न चयन गनुुहोस्
->एफआईआर नम्बर र वषु प्रलवष्ट गनुुहोस्
->रे लडयो बटन पेन्फन्ड्िंग / लडस्पोजल / दु बै चयन गनुुहोस्
->‘गो’ न्फिक गनुुहोस्
->प्रदलर्ुत सिंख्यामा न्फिक गनुुहोस्
->मुद्दाको नम्बरमा न्फिक गनुुहोस् यसले मुद्दाको ईलतहास खोल्छ

८.४.अलधवक्ता लवकल्प प्रयोग गरी मुद्दाको न्फस्थलत अवलोकनका लालग
यो खोजी लवकल्प कुनै पलन वलकलका लालग लडलजटल िकु हो लकनलक यसले िकुको
अलधकतर काम गदु छ॰ उदाहरणका लागी, यस लवकल्पले दे खाउनेछ लक अलधवक्ताको नाममा
सबै अदालतमा कलत मुद्दाहरू पेन्फन्ड्िंग छन् ; केलह लवर्ेष लमलतमा सूचीबद्ध भएका मुद्दाहरू; र
मुद्दाहरूको चरण के हो, सबै लतनीहरूको ह्यान्ड्सेटमा २४*७ उपलब्ध गराउाँ छ॰ एक वलकलले
तलका तीन लवकल्प द्वारा यो खोज लवकल्प प्रयोग गनु सक्दछ
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(i) अलधवक्ताको नाम प्रयोग गरी खोजी गनुुहोस्
(ii) बार कोड नम्बर प्रयोग गरी खोजी गनुुहोस्
(iii) लवर्ेष वलकलको मुद्दा खोज्नुहोस्
लमलत मुद्दाको सूची प्रयोग गरे र एक लवर्ेष लदनमा सूचीबद्ध

८.४.१.अलधवक्ताको नाम द्वारा खोजी गनुुहोस्:
यलद एक वलकलले जान्न चाहानछ लक उसको नाममा कलतवटा मुद्दा पेन्फन्ड्िंग छन् वा कलत
उसको नाममा मुद्दाहरु लनणुय भएकोछन् , त्यो सबै यो वलकल नाम लवकल्प प्रयोग गरे र पाउन
सलकन्छ॰
उदाहरणको लालग यहााँ दे खाइएको न्फिनर्टमा अलधवक्ताको नाम खोज्नु पदु छ अलधवक्ताको नाम
"राजप्पा" हो र उनको तमजावुर, तलमलनाडु मा १३ वटा पेन्फन्ड्िंग मुद्दाहरू दे खाउाँ दछ र अदालत
मुतालबक कलत वटा मुद्दा पेन्फन्ड् छ भनेर पलन दे खाउाँ दछ॰ यलद नम्बर न्फिक गररयो भने , यसले
सम्पूणु सूची दे खाउनेछ, जुन मुद्दाको ईलतहासको साथ लविार हुन्छ॰

अलधवक्ताको नाम प्रयोग गरे र कसरी खोजी गने
मुद्दाको न्फस्थलत न्फिक गनुुहोस्
->राज्य चयन गनुुहोस्, लजल्ला
->अलधवक्ता लवकल्प न्फिक गनुुहोस्
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->रे लडयो बटन चयन गनुुहोस्
अलधवक्ताको नाम
->गो बटनमा न्फिक गनुुहोस्
->प्रत्येक अदालतको मुद्दाहरुको सिंख्यामा न्फिक गनुुहोस् जुन प्रदलर्ुत हुन्छ
->मुद्दा नम्बरमा न्फिक गनुुहोस् यसले मुद्दाको ईलतहास दे खाउनेछ

८.४.२.बारकोड प्रयोग गरी खोज्नु होस् :
एक अलधवक्ताले आफ्नो मुद्दाहरू र दै लनक सुची खोजी गनु सक्छ उसको वकील बार कोड
प्रयोग गरे र॰ यसले लजल्लामा सबै अदालतहरुमा लवचाराधीन र लनयुण भएका दु बै मुद्दाहरु
प्रदर्ुन गदु छ॰ मुद्दाहरुको दै लनक सुची अको लवकल्पमा बारकोड प्रयोग गरे र एक वलकलले
आफ्नो मुद्दाहरुको दै लनक सुची प्राप्त गनु सक्छ जुन अको अनुच्छेदमा वणुन गररएको छ॰ यस
स्थानमा यो औिंल्याउन महत्वपूणु छ लक अलधवक्ता बार कोड एक अलधवक्ताको लालग अलद्वतीय
पलहचान नम्बर हो र यो डाटाबेसमा सही ढिं गले प्रलवष्ट गनुुपदु छ॰ यलद कुनै अलधवक्ताले आफ्नो
बार कोड सही ढिं गले मोबाइल अनुप्रयोगमा प्रलतलबन्फम्बत नभएको थाहा लागेमा सम्बिीत अदालत
जहााँ तपाइाँ दताु हुनुहुन्छ कृपया सूलचत गनुुहोला, बार कोड सलह प्रलवष्ट गनुको लालग॰
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उदाहरण:
महाराष्टर अलधवक्ता कोड खोजले अलधवक्ता अग्रवाल के डीको नाममा जम्मा ७७८ मुद्दाहरु
दे खाउाँ दछ॰

अलधवक्ताको बार कोड प्रयोग गरर कसरी खोजी गने
-> मुद्दाको न्फस्थलत न्फिक गनुुहोस्
->राज्य, लजल्ला छान्नुहोस्
->वलकल लवकल्प न्फिक गनुुहोस्
->रे लडयो बटन चयन गनुुहोस्
बार कोड
-> गो न्फिक गनुुहोस्
->प्रत्येक स्थापनाको मुद्दाको सिंख्यामा न्फिक गनुुहोस् जुन प्रदलर्ुत हुन्छ
-> मुद्दाको नम्बरमा न्फिक गनुुहोस् यसले मुद्दाको ईलतहास खोललनेछ

८.४.३. लमलत मुद्दा सूची प्रयोग गरे र खोजी गनुुहोस् (अलधवक्ता मुद्दाको दै लनक सुलच)
यलद एक वलकलले आफ्नो नाम मुतालबक मुद्दाको दै लनक सूची जान्न चाहान्छ, अथाु त् कलतवटा
मुद्दा अदालतमा उसको नाममा कुनै लवर्ेष लमलतमा आउाँ दैछ भने , यो लमलत मुद्दाको सूची प्रयोग
गरर थाहा लगाउन सलकन्छ, र अलधवक्ता मुद्दाको सूची उत्पन्न गनु सलकन्छ॰ अलधवक्ताको मुद्दाको
सूचीको फाइदा भनेको यो हो लक यसले सूचीबद्ध मुद्दालाई लवर्ेष लमलतमा मुद्दाको चरणसाँगै
दे खाउनेछ॰
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एक वलकलको लागी लमलत मुतालबक दै लनक मुद्दाको सुची कसरी खोज्ने
->मुद्दाको न्फस्थलत न्फिक गनुुहोस् लमलत मुद्दाको सूची प्राप्त गनुका लालग (अलधवक्ताको मुद्दाको
दै लनक सूची)
->लमलत मुद्दाको सूचीमा न्फिक गनुुहोस्
->तब बारकोड भनुुहोस्
->लमलत चयन गनुुहोस्
->गो न्फिक गनुुहोस्
->मुद्दाहरूको कुल सिंख्यामा न्फिक गनुुहोस्
->त्यस पलछ अलधवक्ताको मुद्दाको दै लनक सूची प्रदलर्ुत हुनेछ॰

८.५.मुद्दाको प्रकार लवकल्पको प्रयोग गरी मुद्दाको न्फस्थलत अवलोकनका लालग:
यलद कसैले मुद्दाको प्रकार खोजी, जसको मतलब, अपील प्रकारका मुद्दाहरू प्राप्त गनु
चाहान्छ भने यो लवकल्प प्रयोग गनुुपदु छ॰ कुनै पलन मुद्दाको प्रकार छनौट गरे र व्यन्फक्तले
मुद्दाको-प्रकार अनुसार सूची प्राप्त गनु सक्छ॰
उदाहरण: न्फिनर्टमा मुद्दाको प्रकार "अपीलहरू" छनौट गररयो, यसैले अपील सूट सूचीमा
दे खाइएको छ॰
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मुद्दाको प्रकार लवकल्प प्रयोग गरे र कसरी खोजी गने
->मुद्दाको प्रकार न्फिक गनुुहोस्
->मुद्दाको प्रकार लवकल्पमा न्फिक गनुुहोस्
->अदालत पररसर लवकल्प चयन गनुुहोस्
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->मुद्दाको प्रकार चयन गनुुहोस्
->वषु भनुुहोस्
->रे लडयो बटन लवचाराधीन/लनणुय भएका चयन गनुुहोस्
->गो बटनमा न्फिक गनुुहोस्
->मुद्दाको प्रकारसाँग प्रदलर्ुत मुद्दाहरूमा न्फिक गनुुहोस्
->मुद्दाको नम्बरमा न्फिक गनुुहोस् यसले मुद्दाको ईलतहास खोल्छ
->यलद हामीले लर्षुकमा न्फिक गयोउ भने यसले मुद्दाको लववरणमा लविार गदु छ

८.६.पाटी लवकल्प प्रयोग गरी मुद्दाकोन्फिलथ अवलोकन गनु:
कसैले पलन "पाटी" लवकल्प प्रयोग गरे र नाम द्वारा मुद्दाहरू खोज्न सक्दछ॰ उदाहरण को लागी
यलद कसैले जान्न चाहान्छ लक "रिं गास्वामी" नाममा केलह मुद्दाहरु छ लक छै न॰ तल दे खाइएको
चरणहरू अनुसरण गनुुहोस् र नाम र मुद्दाहरू खोजी गनुुहोस् र " रिं गास्वामी" को नाममा
मुद्दाहरू प्रदलर्ुत हुन्छ जुन तल न्फिनर्टमा दे खाइन्छ॰

कसरी पाटी नामबाट मुद्दाहरू खोजी गने:
-> मुद्दाको न्फस्थलत न्फिक गनुुहोस्
->राज्य, लजल्ला-चयन गनुुहोस्
->पाटी लवकल्पमा न्फिक गनुुहोस्
->अदालत पररसर छान्नुहोस्
->यालचकाकताु /प्रलतवादीको नाम चयन गनुुहोस्
->वषु भनुुहोस्
->रे लडयो बटन चयन गनुुहोस्
लवचाराधीन/लनणुय भएका/दु बै
-> गो बटनमा न्फिक गनुुहोस्
->मुद्दाहरूको सिंख्यामा न्फिक गनुुहोस्
->पाटी नाम भएका मुद्दाहरुको नम्बर दे खाइएको छ
->आवश्यक मुद्दाको नम्बरमा न्फिक गनुुहोस्
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मुद्दाको ईलतहास दे खाइनेछ॰
८.७.ऐन द्वारा खोजी गनुुहोस्॰
कसरी पाटी नामबाट मुद्दाहरू खोजी गने :
-> मुद्दाको न्फस्थलत न्फिक गनुुहोस्
->राज्य, लजल्ला- चयन गनुुहोस
->ऐन लवकल्पकमा न्फिक गनुुहोस्
->अदालत पररसर छान्नुहोस्
->ऐनको प्रकार छान्नुहोस्
->खण्ड प्रलवष्ट गनुुहोस्
->लवचाराधीन/लनणुयको लालग रे लडयो बटन चयन गनुुहोस्
-> गो बटनमा न्फिक गनुुहोस्
->तब ऐनको प्रकारसिंगमुद्दा प्रदलर्ुत हुन्छ॰

८.८. कलवएत
यो प्राय खोजी हुने लवकल्पहरू मध्ये एक हो॰ जब कुनै व्यन्फक्त या कुनै लवर्ेषको सम्पत्तीको
लबरूद्धमा अदालतमा कुनै पलन कलवएत लवचाराधीन छ लक छै न भनेर जान्न चाहन्छ,तब यो
कलवएत खोजी लवकल्प प्रयोग गनु सलकन्छ॰
कसरी कलवएतको खोजी गने: मुद्दाको न्फस्थलत न्फिक गनुुहोस् ->राज्य, लजल्ला चयन गनुुहोस्
->कलवएत लवकल्प न्फिक गनुुहोस् ->अदालत पररसर चयन गनुुहोस् ->खोज प्रकार चयन
गनुुहोस् –कलवएत लगाउनेको पाटीको नाम प्रलवष्ट गनुुहोस् -> कलवएत भएको पाटीको नाम
प्रलवष्ट गनुुहोस् ->गो बटनमा न्फिक गनुुहोस् ->त्यसो भए पलछ, कलवएत खोजी लववरणहरू
दे खाइने छ -> जसलाई थप न्फिक गनु सलकन्छ र तेसो गरे मा पूणु लववरणहरू प्रदर्ुन हुनेछ॰

31

८.९. पूवु-परीक्षण अनुप्रयोग
यो लवकल्प मोबाइल अनुप्रयोगमा सबै भिा बढी प्रयोग र धेरै सन्तोषजनक लवकल्प हुनेछ॰
पररचयात्मक लवकल्पसाँग यो लवकल्प लथएन॰ तर यलत धेरै मागहरू लथए लक हामी मोबाइल
अनुप्रयोग अन्तगुत जमानत, ररमािं ड न्फस्थलत प्राप्त गनु सक्दछौिं॰ र अब भखुरको सिंस्करण अपडे ट
गररएको छ यलह उपयोगी लवकल्पहरुको साथ, जसले पूवु-सुनवाई अनुप्रयोगहरू जिै ररमािं ड,
बेल को खोजी गनु सलकन्छ॰ कल्पना गनुुहोस् तपाईको ह्यान्ड्सेटको माउसको न्फिकमा ररमािं ड
लववरण / जमानत अडु र प्राप्त गनु सक्नुहुन्छ॰ यो एक आकषुक लवकल्प हो, बस यसलाई
आफ्नो मोबाइल फोनमा प्रयास गनुुहोस्॰
८.९.१.जमानतको न्फस्थलत कसरी जान्ने:
जमानतको न्फस्थलत कसरी जान्ने:
-> मुद्दाको न्फस्थलत न्फिक गनुुहोस्
->राज्य, लजल्ला-चयन गनुुहोस
-> पुवु-सुनवाई लवकल्पमा न्फिक गनुुहोस्
-> अदालत पररसर छनौट गनुुहोस्
-> पुललस स्टे र्न चयन गनुुहोस्
->एफआईआर नम्बर र वषु प्रलवष्ट गनुुहोस्
->रे लडयो बटन चयन गनुुहोस् - जमानत
-> गो बटनमा न्फिक गनुुहोस्
-> मुद्दाहरूको कुल सिंख्यामा न्फिक गनुुहोस्
->यसले जमानतको लववरणहरु प्रदर्ुन गदु छ
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८.९.२.ररमािंड न्फस्थलत कसरी जान्ने
यलद कुनै व्यन्फक्तलाई लहरासतमा ललएको छ र जान्न चाहन्छ लक ऊ ररमाण्डमा छ लक छै न,
जुन सम्बन्फित व्यन्फक्तको पाररवाररक अलधवक्ताको लालग अत्यन्तै सिंवेदनर्ील खोज हो॰
उनीहरूले एफआईआर नम्बर प्रयोग गरी ररमािं ड न्फस्थलत जााँ च गनु सक्दछन्॰
उदाहरण: कुनै व्यन्फक्त एक लवर्ेष पुललस स्टे र्न को एफआईआर सिंख्या २६७२०२० अन्तगुत
ररमािं डमा छ या छै न्॰ त्यसोभए यस लवकल्पको उपयोग आउाँ दछ र ररमािं ड न्फस्थलत पत्ता
लगाउनको लालग यी चरण अनुसरण गनुुहोस्॰ ररमािं ड पररणाम ररमान्ड्को प्रकारको साथ
दे खाईनेछ॰ पीसीआर पुललस लहरासत ररमािं ड; एमसीआर मलजन्फस्टररयल लहरासत ररमािं ड

ररमािंड न्फस्थलत कसरी जान्ने:
-> मुद्दाको न्फस्थलत न्फिक गनुुहोस्
->राज्य, लजल्ला-चयन गनुुहोस
-> पुवु-सुनवाई लवकल्पमा न्फिक गनुुहोस्
-> अदालत पररसर छनौट गनुुहोस
-> पुललस स्टे र्न चयन गनुुहोस्
->एफआईआर नम्बर र वषु प्रलवष्ट गनुुहोस्
->ररमािं ड रे लडयो बटन चयन गनुुहोस्
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-> गो बटनमा न्फिक गनुुहोस्
-> मुद्दाहरूको कुल सिंख्यामा न्फिक गनुुहोस्
->यसले ररमािं डको लववरणहरु प्रदर्ुन गदु छ

८.९.३.कसरी पुवु-सुनवाई-अनुप्रयोगको न्फस्थलत जान्ने
चोरीको मुद्दामा यलद सम्पलत्त पुन: प्रान्फप्त भयो र सम्पलत्तको माललकले पूवु परीक्षण चरणमा
सम्पलत्तको अन्तररम लहरासतको लालग आवेदन फाइल गदु छ भने यस प्रकारको पुवु-सुनवाई
आवेदन न्फस्थलत पलन यस लवकल्प अन्तगुत जााँ च गनु सलकन्छ॰ यसैगरी दे खाइएको जिै पुवुसुनवाई अनुप्रयोग न्फस्थलत पत्ता लगाउन तल दे खाएको चरणहरु अनुसरण गनुुहोस्॰
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कसरी पुवु-सुनवाई-अनुप्रयोगको न्फस्थलत जान्ने:
-> मुद्दाको न्फस्थलत न्फिक गनुुहोस्
->राज्य, लजल्ला-चयन गनुुहोस
-> पुवु-सुनवाई लवकल्पमा न्फिक गनुुहोस्
-> अदालत पररसर छनौट गनुुहोस
-> पुललस स्टे र्न चयन गनुुहोस्
-> एफआईआर नम्बर
-> वषु प्रलवष्ट गनुुहोस्
->आवेदन- रे लडयो बटन चयन गनुुहोस्
-> गो बटनमा न्फिक गनुुहोस्
-> मुद्दाहरूको कुल सिंख्यामा न्फिक गनुुहोस्
->यसले आवेदनहरुको लववरणहरु प्रदर्ुन गदु छ
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९.ई-अदालत मोबाइल अनुप्रयोगको माध्यमबाट मुद्दाहरुको दै लनक सूची प्राप्त गनु:
मोबाइल अनुप्रयोगमा मुद्दाहरुको दै लनक सूचीप्राप्त गनुु अलधवक्ताहरू, अलभयोगी र
न्यायाधीर्हरूको लालग समान रूपले उपयोगी लवकल्प छ॰ तीन लकलसमका मुद्दाहरुको दै लनक
सूची(i) कुनै पलन अदालतको लसलभल मुद्दाहरुको दै लनक सूची(ii) कुनै पलन अदालतको फौजदारी
मुद्दाहरुको दै लनक सूची(iii) अलधवक्ता अनुसार मुद्दाहरुको दै लनक सूची, सबै लववरणहरु ईअदालतको मोबाइल अनुप्रयोग अन्तगुत उत्पन्न गनु सलकन्छ॰
लसलभल मुद्दाको दै लनक सूची र आपरालधक मुद्दाको दै लनक सूची यो "मुद्दाको दै लनक सूची"
लवकल्प अन्तगुत अवलोकन गनु सलकन्छ॰ अलधवक्ता अनुसार मुद्दाको दै लनक सूची मुद्दाको न्फस्थलत
खोज अन्तगुत उपलब्ध अलधवक्ता लवकल्प माफुत हे नु सलकन्छ, जसलाई "मुद्दाको न्फस्थलत लवकल्प
प्रयोग गरे र खोज" र्ीषुक अन्तगुत वणुन गररएको छ॰ मुद्दाको दै लनक सूची लवकल्प प्रयोग
गरे र, कसैले आफ्नो मुद्दा कुनै लदन रान्फखएको छ लक छै न भनेर पुलष्ट गनु सक्दछ॰ यो
न्यायाधीर्हरू, कमुचारीहरू, अलधवक्ताहरूका लालग एक उपयोगी समय बचाउने उपकरण हो,
जसको माध्यमबाट कसैले कुनै लदनमा कलतवटा मुद्दाहरु सूचीबद्ध छन् , र लदनको कामको
योजना बनाउन सलकन्छ, र यो डाटा अब ह्यान्ड्सेटमा मोबाइल अनुप्रयोग माफुत हे नु सलकन्छ॰

१. मुद्दाकोदै लनक सुची इकोनमा न्फिक गनुुहोस्
२.राज्य, लजल्ला-चयन गनुुहोस
३. अदालत पररसर छनौट गनुुहोस
४. अदालतको नाम चयन गनुुहोस
५. मुद्दाकोदै लनक सुचीको लमलत क्यालेन्ड्र बाट चयन गनुुहोस
६. लसलबल वा आपरालधक न्फिक गनुुहोस् , त्यसपलछ मुद्दाको दै लनक सूची लसलभल/आपरालधक
प्रदलर्ुत हुन्छ
७. खोजी बाकसमा मुद्दाको दै लनक सुची अन्तगुत लवर्ेष मुद्दाहरू पलन खोजी गनु सलकन्छ॰

१०. मेरो मुद्दाहरुको लवकल्प:
मेरो मुद्दाहरुको लवकल्प अलधवक्ता र अलभयोगीहरूको लालग सबैभिा आकषुक र उपयोगी
लवकल्पहरू मध्ये एक हो, लकनलक यसले लडलजटल व्यन्फक्तगत मुद्दाहरुको डायरीको रूपमा कायु
गदु छ॰ यो एक लवर्ेष सुलवधा ई-अदालत अनुप्रयोगमा उपलब्ध छ॰ पक्षहरु वा वलकलले मेरो
मुद्दाहरु अन्तगुत उनको मुद्दाहरू बचत गनु र भण्डारण गनु सक्दछन् र आवश्यक परे मा
लववरण हे नु सक्छन्॰
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१०.१. मेरो मुद्दाहरू अन्तगुत मुद्दा कसरी थप्ने:
यलद तपाईिं "मेरो मुद्दाहरू" सूचीमा मुद्दा थप्न चाहानुहुन्छ भने यी चरणहरू अनुसरण गनुुहोस्
चरण १: ई-अदालत मोबाइल अनुप्रयोग प्रयोग गरे र तपाईले मेरो मुद्दाहरूमा थप्न चाहानु
भएको मुद्दा खोजी गनुुहोस्॰
चरण २: " मुद्दा थप्नु होस् " बटन खोलजएको मुद्दाको ईलतहासको मालथको दायााँ -पलट प्रदलर्ुत
हुनेछ, जसको िीनर्ट दे खाईएको छ॰
चरण ३: " मुद्दाहरू थप्नु होस् " मा न्फिक गनुुहोस् जसले मुद्दालाई तपाईिंको "मेरो मुद्दाहरुको
सूची" मा थप्नेछ॰
एक वलकल वा वकील िकुले मेरो मुद्दाहरुमा लतनीहरूका सबै कायाु लय मुद्दाहरू थप्न सक्दछ
र उनीहरूको कायाु लयको मुद्दाहरुको लडलजटल डायरी राख्न र मेरो मुद्दाहरुको लवकल्प प्रयोग
गरे र मुद्दाको अद्यावलधक र न्फस्थलत प्राप्त गनु सक्दछ॰ एक वररष्ठ अलधवक्ताले महत्त्वपूणु मुद्दाहरु
आफैहाल्न सक्छन र जुलनयर वा वलकल िकुको मद्दत लबना मुद्दाको न्फस्थलत टर ् याक गनु सक्छन्
र मुद्दाको न्फस्थलत २४*७ अवलोकन गनु सक्दछन्॰ एक व्यन्फक्तले मेरो मुद्दा अन्तगुत आफ्नो मुद्दा
थप्न सक्छ॰ त्यिै अलभयोजकहरू, अदालत प्रहरी हवालदार, छानलबन अलधकारीहरू, सरकारी
वलकलहरूले पलन यो “मेरो मुद्दाहरु” सूची प्रयोग गनु सक्दछन् र २४*७ टर ् याक राख्न सक्छन्॰
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१०.२. मेरो मुद्दाहरुबाट मुद्दाहरू कसरी हटाउने :
"मेरो मुद्दाहरू"
पदु छ, तब त्यस
लवकल्प प्रदर्ुन
सूचीबाट मुद्दालाई

बाट मुद्दाहरू हटाउनको लालग कसैले मेरो मुद्दाहरू माफुत मुद्दाहरु खोल्नु
मुद्दाले न्फिनसटमा दे खाइएको जिो दायााँ -पलट र्ीषुमा "मुद्दाहरू हटाउने"
गदु छ॰ यलद मुद्दा हटाउने लवकल्प न्फिक गररएमा, यसले मेरो मुद्दाहरुको
हटाउनेछ॰

१०.३. मेरो मुद्दाहरु लभत्र खोज्नु होस् :
जब "मेरा मुद्दाहरू" अन्तगुत धेरै मुद्दाहरू छन् भने , यो "मेरो मुद्दाहरू" लभत्र उपलब्ध खोजी
लवकल्प प्रयोग गरे र खोजी गनु सलकन्छ॰ न्फिनसटमा दे खाईएको बखत खोजी ट्याबमा टाइप
गरे र तपाई नामको आधारमा वा नम्बर अनुसार खोजी गनु सक्नुहुनेछ॰

१०.४. ररफ्रेस बटन:
यलद ररफ्रेस बटन न्फिक गरे मा "मेरो मुद्दाहरु" अपडे ट हुनेछ॰ ररफ्रेस बटनलाई मेरो मुद्दारु
अन्तगुत सुरलक्षत गररएको जानकारी अपडे ट गनु आजका मुद्दाहरूमा नलजकै लदइएको छ॰ यलद
कुनै मुद्दा अपडे ट गरीएको छै न वा कनेक्शन मुद्दाको कारण पुनिः ररफ्रेस गररएको छै न भने
अनुप्रयोगले यस सूचनालाई "जडान त्रुलट" को रूपमा दे खाउाँ दछ॰
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१०.५. मेरो मुद्दाहरु - लमलत अनुसार/ लजल्ला अनुसार प्रदर्ुन लवकल्प:
ई-अदालत मोबाइल अनुप्रयोगको अद्यावलधक सिंस्करणमा लमलत अनुसार र लजल्ला अनुसार मेरो
मुद्दाहरूको प्रदर्ुन गनु सलकन्छ॰ उदाहरणको लागी, जब तपाइाँ लमलत-अनुसार लवकल्पमा न्फिक
गनुुहुन्छ, यसले लमलत अनुसार सबै मुद्दाहरू प्रदर्ुन गदु छ॰ यो एक वलकल वा वलकल िकुको
लागी उपयोगी हुनेछ लकनलक यो उनीहरूको मुद्दाहरुको लडलजटल डायरी हो॰ त्यिै लजल्ला
अनुसार अवलोकन गनु पलन सलकन्छ, लमलत अनुसार र लजल्ला अनुसार न्फिनर्ट यहााँ
दे खाइएको छ, र जब मुद्दाको नम्बर न्फिक हुन्छ, यसले मेरो मुद्दाको ईलतहासको सम्पूणु
लवव्रन्हारू खोल्दछ॰

१०.६. क्यालेन्ड्र:
कसैले पलन क्यालेन्ड्र ढााँ चामा "मेरो मुद्दाहरू" अन्तगुत भण्डारण गररएका मुद्दाहरू अवलोकन
गनु सक्छन॰ यसले लमलत-अनुसार पेन्फन्ड्िंग मुद्दाहरूको सिंख्या दे खाउाँ दछ॰ लमलतमा न्फिक गरे मा
लजल्ला अनुसार पेन्फन्ड्िंग मुद्दाहरूको लववरण दे खाऊ छ॰ उदाहरण: ४ सेप्टेम्बर मा ३ मुद्दाहरु
क्यालेन्ड्रमा दे खाएको छ र यलद न्फिक गररएमा लजल्ला अनुसार येसले दे खाउाँ दछ, जहााँ उक्त
३ वटा मुद्दाहरु पेन्फन्ड्िंग छन्॰ यो अहमदाबाद, गुजरातको रूपमा दे खाइएको छ; (१) बापेटा,
असम (१) भावनगर, गुजरात (१) अहमदाबाद, गुजरात ( १) मा न्फिक गनुुहोस् यसले
न्फिनसटमा दे खाए अनुसार मुद्दाको लववरणहरु खोल्नेछ॰
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११. ब्याकअप सुलवधा:
ई-अदालत मोबाइल अनुप्रयोगले एक ब्याकअप सुलवधा प्रदान गदु छ
अनुप्रयोगको सबैभिा खोलजने सुलवधा पलन हो॰ कसैले पलन लनयाु त र आयात
मोबाइल उपकरणमा बचत मुद्दाहरू ब्याकअप गनु सक्छ॰ यलद तपाईिंले
अनुप्रयोगमा धेरै मुद्दाहरू बचत गनुुभएको छ र यलद तपाईिं नयााँ मोबाइल
हुनुहुन्छ भने यो लनयाु त र आयात लवकल्प प्रयोग गनु सलकन्छ र नया
डाउनलोड गनु सलकन्छ॰

जुन ई-अदालत
लवकल्प अन्तगुत
आफ्नो मोबाइल
फोन प्राप्त गदै
मोबाइल फोनमा

मेनू बटन न्फिक गरे र, यो ब्याकअप लवकल्प पहुाँ च योग्य छ॰ जब तपाइाँ ले भनेको मेनू बटन
न्फिक गनुुहुन्छ, लनयाु त र आयात लवकल्प मेनू अन्तगुत उपलब्ध हुन्छन् जुन तयार सिंदभुको
लालग यहााँ न्फिनसटमा दे खाईन्छ॰ यो एक पटक लनयाु त गनु आवश्यक छ र डाटा मोबाइल वा
गुगल डराइव वा ईमेलमा लनयलमत रूपमा राख्न जरुरर छ॰ केवल जब तपाईिंसाँग डाटा लनयाु त
गररएको हुन्छ, तब यो आयात गनु सलकन्छ जब आवश्यक हुन्छ, उदाहरणका लालग, मोबाइल फोन
पररवतुन गदाु वा दु घुटनात्मक डाटा हालन भएमा कसैले आयात लवकल्प प्रयोग गनु सक्दछ॰
जब सम्म तपाईिंले आफ्नो डाटा लनयाु त गनुु हुन्न, तपाईिं यसलाई आयातको लालग प्रयोग गनु
सक्नुहुन्न॰ त्यसैले, तुरून्तै आवश्यक भएको बेला मोबाइल फोनमा तपाईिंको डाटा लनयाु त गनु
नभुल्नुहोस्॰
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११.१. लनयाुत लवकल्प
लनयाु त लवकल्प मोबाइल अनुप्रयोगमा मेनू सूची अन्तगुत उपलब्ध छ॰ जब लनयाु त लवकल्प न्फिक
गररन्छ, यसले फाइलहरू कहााँ लनयाु त गने भनेर सोध्छ॰ तपाईिं ईमेल माफुत तपाईिंको फाईलहरू
लनयाु त वा साझेदारी गनु सक्नुहुनेछ, वा गुगल डराईभमा भण्डार गनु सक्नुहुनेछ वा फोनमा आफै
भण्डार गनु सक्नुहुनेछ॰ गुगल डराइवको लालग भण्डारण गदाु , तपाईिंलाई गुगलबाट सुरक्षा प्रश्नहरू
प्रकट हुनेछ, र तपाईिं प्रवेर् न्फिक गनु सक्नुहुनेछ जहााँ गुगल डराइवमा ब्याकअप रान्फखन्छ॰ जब
आवश्यक पछु , गुगल डराइवबाट ब्याकअप लनकाल्न सलकन्छ॰
फाईलहरू लनयाु त गनुका लालग तीन लवकल्पहरू प्रदान गररएको छ, अथाु त् (I) ईमेलको साथ
साझेदारी गनुुहोस् ; (ii) डराइव (गुगल) मा बचत गनुुहोस् ; (iii) यस उपकरणमा बचत गनुुहोस् , अथाु त्
मोबाइल फोनमा बचत गनुुहोस् , यो सम्झाउनको लालग न्फिनर्टमा दे खाइएको छ॰ तीन मध्ये
कुनै एक लवकल्प प्रयोग गरे र, तपाईिं तपाईिंको मोबाईल अनुप्रयोगको भण्डारण डाटा लनयाु त गनु
सक्नुहुनेछ र पाठ फाइल ढााँ चामा बचत गनु सक्नुहुनेछ॰ एक पटक लनयाु त सलकएपलछ तपाईले
यसमा दे खाइएको अनुसार तपाईले एउटा अलटु "सफलतापूवुक सुरलक्षत" पाउनुहुनेछ॰ भलनएको
पाठ फाइल मोबाइल भण्डारणबाट लनकाल्न सलकन्छ॰
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११.२. आयात लवकल्प:
आयात लवकल्प ई-अदालत मोबाइल अनुप्रयोग प्रयोगकताु द्वारा सबैभिा खोलजएको लफचरहो॰
के गने यलद तपाईिं आफ्नो फोन पररवतुन गनु जााँ दै हुनुहुन्छ? वा जब तपाईिंको फोन डाटा
ि्यास हुन्छ॰ त्यसो हुाँ दा, यो आयात लवकल्प फाइदाजनक हुन्छ॰ तपाईिं यो आयात लवकल्प
प्रयोग गनु सक्नुहुनेछ र तपाईिंको नयााँ फोनमा ब्याकअप डाटा प्राप्त गनु सक्नुहुनेछ॰
जब फोनबाट डे टा जाने -उन्ज्नेमा हट् छ, तब यो आयात लवकल्प प्रयोग गरे र डाटा पुनस्थाु पना गनु
सलकन्छ॰
तपाईिं आयात प्रलतमा न्फिक गनु सक्नुहुनेछ र दु ई लवकल्पबाट डाटा आयात गनु सक्नुहुनेछ;
(i) डराइभबाट आयात गनु र
(ii) यस उपकरणबाट आयात गनु॰
न्फिनसटहरूले " आयात बाट" अन्तगुत दु ई लवकल्पहरू दे खाउाँ छ॰ यो सुझाव लदइन्छ लक
कन्फिमा एकचोलट तपाईले गुगल डराइवबाट ब्याकअप डाटा आयात गदाु गुगल डराइवले अनुमलत
माग्नेछ, र तपाईिं डाटा आयात गनु अनुमलत लदन बटनलाई न्फिक गनु सक्नुहुनेछ॰ येसको
न्फिनर्ट पलन यहााँ दे खाएको छ॰ एक पटक आयात लवकल्प समाप्त भएपलछ, तपाईिंले सिे र्
प्राप्त गनुुहुनेछ 'मुद्दाहरू सफलतापूवुक आयात गररयो' भनेर॰ यसैले, तपाईिंले आयात लवकल्प
प्रयोग गनु सक्नुहुनेछ र तपाईिंको नयााँ मोबाइल फोनमा ब्याकअप डाटा प्राप्त गनु सक्नुहुनेछ
वा तपाईिंको पुरानो मोबाइल फोनबाट ब्याकअप डाटा पुनस्थाु पना गनु सक्नुहुनेछ॰
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१२. क्युआरकोड प्रयोग गरी मुद्दाको न्फस्थलत प्राप्त गनु:
ई-अदालत सेवा मोबाइल अनुप्रयोग प्रयोग गदाु कलत लाई मुद्दाको नम्बर रे कडु (सीएनआर)
नम्बर टाइप गनु गारो हुन्सक्छ, र प्रत्येक पटक मुद्दाको न्फस्थलत प्राप्त गनु मुद्दाको लववरणहरू
टाइप गनु गारो हुन्सक्छ, मुद्दाको अपडे ट्स प्राप्त गनुको लालग॰ ई-अदालत मोबाइलमा क्युआर
कोड स्क्यान लवकल्प प्रयोग गरे र मुद्दाको लववरण प्राप्त गने अको सलजलो तरीका छ॰

१२.१. चरण १- तपाईिंको मुद्दाको क्युआरकोड प्राप्त गनु:
तपाईिंको मुद्दाको क्युआरकोड प्राप्त गनुुहोस् मुद्दाको ईलतहास अन्तगुत ई-अदालत सेवा मोबाइल
अनुप्रयोगबाट॰ (वा) ई-अदालत सेवा वेबसाइट https://e-courts.gov.in बाट मुद्दाको ईलतहास
अन्तगुत तपाईिंको मुद्दाको लालग क्युआरकोड पाउनुहोस्॰
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१२.२. चरण २-कसैले पलन क्युआरकोडको लप्रन्ट आउट ललन सक्छ र यसलाई मुद्दाको
फाइलहरूमा टाँस्न सक्छ॰
१२.३. चरण ३: क्युआर कोड स्क्यान
"स्क्यान क्यूआर कोड" लवकल्प प्रयोग गरी ई-अदालत मोबाइल अनुप्रयोगमा इनलबल्ट मुद्दाको
दोकेटमा टााँ लसएको क्यूआरकोड स्क्यान गनु सक्दछ, यसो गरे मा मुद्दाको न्फस्थलत तत्काल दे न्फखने
छ॰ यो क्यूआर कोड स्क्यालनिंग अलधवक्ता कायाु लय र कम्पनीहरु/सरकारी सिंस्थाको लागी
लाभदायक हुन सक्छ लकनकी उनको मुद्दाहरु ठूलो सिंख्यामा हुन्छन्॰ लतनीहरूले क्युआरकोडको
लप्रन्ट आउट ललन सक्दछन् र लतनीहरूको मुद्दाको फाईलहरूमा टााँ स्न सक्छन् र मोबाइल
अनुप्रयोगबाट स्क्यान गनु सक्दछन् - स्क्यान क्युआरकोड लवकल्प प्रयोग गनु सक्छन र सबै
पोइन्टहरु नभररकन मुद्दाको लववरणहरू तुरन्तै प्राप्त गनु सक्छन॰
१३. एसएमएस माफुत मुद्दाको न्फस्थलत पाउनुहोस् जहाँ इन्टरनेट छै न:
हाम्रो दे र्मा ५०% भिा बलढ मालनसहरु साँग इन्टरनेटको पहुाँ च छै न॰ ई-कमेटीका अध्यक्षले
दोहोयाु एको अनुसार हामीसाँग टे क्नोलोलजकल लबभाजनलाई समेट्ने समावेर्ी प्रणाली हुनु
आवश्यक छ र यो सेवा त्यिो सुलवधा हो जसले इन्टरनेटमा पहुाँ च नहुने व्यन्फक्तको आवश्यकता
पूरा गदु छ॰ जब तपाईिंसाँग इन्टरनेट जडान छै न भने , तपाइले एसएमएस ई-अदालत <खाली
ठाउाँ ><तपाईिंको लसएनर नम्बर>लाई ९७६६८९९८९९ मा पठाएर मुद्दाको न्फस्थलत प्राप्त गनु
सलकन्छ॰

१४. ई-अदालत स्वचाललत ईमेल सेवाहरू माफुत मुद्दाको न्फस्थलत प्राप्त गनु:
यद्यलप स्वचाललत ईमेल सेवाहरूको ई-अदालत मोबाइल अनुप्रयोगको बालहरबाट भए पलन, यो
सम्बन्फित सुलवधा हो जुन तपाईिंको मोबाइल फोनमा पहुाँ च गनु सलकन्छ यलद तपाईिं आफ्नो
मोबाइल फोनको साथ ईमेल जााँ च गने अभ्यासमा हुनुहुन्छ भने॰ यो आकषुक स्वचाललत ईमेल
सेवा सलिय गनुको लालग अलभयोगी र वलकलले सम्बन्फित अदालतमा आफ्नो ईमेल दताु
गनुुपनेछ॰ पिंजीकृत प्रयोगकताु हरूले मुद्दाको अपडे ट्स, अको सुनुवाईको लमलतहरू, आदे र्हरु र
फैसलाहरूको प्रलतलललपहरू र मुद्दाहरुको दै लनक सूची प्राप्त गनु सक्छन॰ अलवनार्ी अलधलनस्थ
अदालतमा अभ्यास गने एक वलकलले एक लदन आएर खुसी साथ उनले आफ्नो मुद्दाको
सम्बिमा पलहलो स्वचाललत ईमेल प्राप्त गरे कोमा खुर्ीयाली प्रकट गरे ॰ उक्त न्फिनर्ट पाठक
हरुका लालग यहााँ दे खाएको छ॰ त्यो लदन टाढा छै न जब कसैले अदालतबाट सबै प्रमालणत
प्रलतलललपहरू घर बाटै प्राप्त गनु सक्दछन्॰
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१५. अदालत पररसर लोकेटर:
एक नयााँ लवकल्प-अदालत पररसर लोकेटर ई-अदालत मोबाइल अनुप्रयोगमा थलपयो, जो
अलभयुक्तहरूको लालग एक उपयोगी उपकरण हो॰ यलद अलभयुक्तले टाढा अदालतबाट समन
पायो भने र अदालतको स्थानको बारे अनजान छ भने , उसले अदालत पररसर लोकेटर प्रयोग
गनु सक्दछ र नक्शामा अदालतको स्थान फेला पानु सक्छ र यो अदालत पररसर लोकेटर
लवकल्पको प्रयोग गरे र अदालतमा पुग्न सक्छ॰ यो अदालत पररसर लोकेटरले हाम्रो भारतीय
म्यलपिंग अनुप्रयोग – भुवान अनुसार काम गदु छ, र कोइम्बटोरमा अदालतको खोजीको
न्फिनर्टहरू यहााँ दे खाइएको छ॰

१६. ई-अदालत मोबाइल अनुप्रयोगको मेनू अन्तगुत लवलभन्न ललिंकहरू॰
ई-अदालतको मोबाइल अनुप्रयोग अन्तगुत ई-अदालतहरूको महत्त्वपूणु ललिंकहरू पलन मेनू
लवकल्पहरू अन्तगुत प्रदान गररएका छन् , लनम्न ललिंककहरू पहुाँ च गनु सलकन्छ
->ई –भुक्तानी
->एनजेडीजी
->ई-फाईललिंग
->भारत कोड
->अलधवक्ताहरूको लालग फाराम
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->भचुुअल अदालतहरू॰
यी सबै ललिंकहरू ई-अदालतको सेवा वेबसाइट अन्तगुत उपलब्ध छन्॰ उदाहरणको लागी यलद
कसैले अनलाइन जररवाना लतनु चाहन्छ भने आफ्नो मोबाईल अनुप्रयोग बाट भचुुअल अदालत
ललिंकलाई न्फिक गनु सक्छ र भचुुअल अदालत पोटु लमा पहुाँ च गनु सक्छ र अदालतमा गए
लबना नै जररवाना लतनु सक्छ॰ तसथु यी ललिंकहरू वािलवक तयार रे कनुरको रूपमा प्रयोग गनु
सलकन्छ!

१७. ई-अदालत मोबाइल अनुप्रयोगमा ई –भुक्तानी ललिंक:
जब तपाईिं ई –भुक्तानी लवकल्पमा न्फिक गनुुहुन्छ, यसले तपाईिंलाई https://pay.e-courts.gov.in
मा लैजान्छ जहााँ बाट तपाईिं अदालत र्ुल्क, न्यालयक जम्मा, जररवानाको लालग लडलजटल भुक्तान
गनु सक्नुहुनेछ॰ तपाईिंले लडलजटल भुक्तानी गनु सक्नुहुनेछ तपाईिंको सीएनआर नम्बर वा मुद्दाको
नम्बर प्रयोग गरे र र तपाईिंको मोबाइल नम्बर प्रयोग गरे र॰

१८. एनजेडीजीको ललिंकई-अदालत मोबाइल अनुप्रयोगमा:
जब तपाईिंले एनजेडीजी बटनमा न्फिक गनुुहुन्छ, यसले तपाईिंलाई https://njdg.e-courts.gov.in
अन्तगुत एनजेडीजी ललिंकमा लैजान्छ जहााँ बाट तपाईिंले लववरणहरु प्राप्त गनु सक्नुहुनेछ १९.१.
रालष्टरय न्यालयक डाटा लग्रड (लजल्ला र तालुका अदालतहरू) १९.२. रालष्टरय न्यालयक डाटा लग्रड
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(उच्च अदालत)॰ एनजेडीजी प्रयोग गदाु तपाईले राज्य, त्यसपलछ-लजल्ला र लडरल-डाउन
लवकल्पको प्रयोग गनुुपछु , र तपाईको लवचाराधीन मुद्दाहरुको लबलभन्न लववरणहरु प्राप्त गनु
सक्नुहुन्छ, मुद्दाको लनयुण, मुद्दाको प्रकार अनुसार, न्फिलथ-मुतालबक, इत्यालद॰ लडरल-डाउन
लवकल्पहरू अनुभव गनु मोबाइलमा हात राख्नुहोस्॰

१९. ई-अदालत मोबाइल अनुप्रयोग माफुत भारत कोडको पहुँच:
अब भारत कोडको नयााँ सुलवधा ई-अदालत मोबाइल अनुप्रयोगमा लथएको छ॰ यसको प्रयोग
गरी जो कोहीले पलन सबै कानूनहरु, ऐनहरु, लनयमहरु, अलधसूचना, इत्यालद प्राप्त गनु सक्दछ॰ यो
तपाईको ह्यान्ड्सेटमा सबै बयर अलधलनयमहरूको एक उत्तम सिभु सामग्री हो॰ उदाहरणको
लालग, यलद तपाईिं सीपीसीमा कुनै सेक्सन सिभु गनु चाहानुहुन्छ भने , यो सलजलैसाँग मोबाइल
अनुप्रयोग ललिंकबाट प्राप्त गनु सलकन्छ, यहााँ दे खाइएको अनुसार॰

१९.१. भारत कोडबाट बयर ऐनहरुको खोज
यलद तपाई कुनै कानून खोज्न चाहानुहुन्छ भने तपाईले खोजी बाकसमा खोजी कोड टाइप
गनुुपनेछ, र तपाईले यो भारत कोडबाट ललन सक्नुहुन्छ॰ उदाहरणको लागी, यलद तपाइाँ
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आपरालधक प्रलिया कोड, वा नागररक प्रलिया कोड चाहानुहुन्छ भने तपाई यसलाई बक्समा
टाइप गनुुहोस् र प्राप्त गनु सक्नुहुनेछ॰

२०. ई-फाईललिंगको ललिंक ई-अदालत मोबाइल अनुप्रयोगमा॰
तपाईिंलेई-अदालत सेवाहरू जिै ई-फाईललिंग, ई-भुक्तानी र एनजडीजी पहुाँ च गनु सक्नुहुन्छ॰
एकचोलट तपाईिंले ई-फाईललिंग आवेदन न्फिक गनुुभयो भने, यसले तपाईिंलाई ई-फाईललिंग पोटु ल
https://efiling.e-courts.gov.in मा लग्नेछ, र भारतको नक्शाबाट, तपाईिं आफ्नो सम्बन्फित राज्य
छनौट गनु सक्नुहुनेछ, र ई-फाईललिंग सुरू गनु सक्नुहुनेछ॰ तपाईिंले ई-फाईललिंग पोटु ल
अन्तगुत प्रदान गररएको मद्दत लभलडयोहरू र ट्यूटोररयलहरू पलन पहुाँ च गनु सक्नुहुनेछ, र
तपाईिंको मुद्दाहरू ई-फाइललिंग सुरू गनु सक्नुहुनेछ र लडलजटल युगका अलधवक्ता बन्न
सक्नुहुनेछ॰

२१. ई-अदालत मोबाइल अनुप्रयोगमा भचुुअल अदालतहरुको ललिंक:
कसैले पलन मोबाइल अनुप्रयोगमा ललिंकको माध्यमबाट भचुुअल अदालत पहुाँ च गनु सक्छ॰
भचुुअल अदालत पोटु लमा प्रिुत सेवाहरूले मोबाइल नम्बर, सीएनआर, पाटीको नाम, चालान र
वाहन नम्बरबाट खोजी गनु सलकन्छ॰ कुनै व्यन्फक्तले मोबाइल एन्फप्लकेसन प्रयोग गरे र आफ्नो
जररवाना लतनु सक्छ जसले भचुुअल अदालतको ललिंकमा पुर
य
् ाउाँ छ॰ यसरी मोटर दु घुटनाका
मुद्दामा जररवाना भुक्तानीको लालग अदालतमा नजाईकन र भचुुअल अदालत पोटु लमा लगइन
गरे र उसले आफ्नो भुक्तानी गनु सक्दछ॰
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२२. ई-अदालत मोबाइल अनुप्रयोगमा वलकलहरूको ललिंकको लालग फारमहरू:
ई-अदालत मोबाइल अनुप्रयोग मेनू अन्तगुत एक उपयोगी ललिंक उपलब्ध छ - अलधवक्ताहरूको
लालग फारम जुन हालैमा थलपएको हो॰ यलद यो ललिंकमा न्फिक गररएमा यसले तपाईिंलाई
वलकलहरू द्वारा प्रयोग गररएको लवलवध फामुहरूको ललिंक प्रदान गदु छ॰ उदाहरणको लालग:
जमानत बाण्ड, प्रलतलललप आवेदन फारम (लसएफारम); मुद्दाको जानकारी ढााँ चा, फाईललिंग फारम,
अनुिमलणका फारम, उपन्फस्थलतको मेमो, कागजात उत्पादन गने सूचना, जमानत बािं ड, वकालात्नामा
बािं ड॰ आर्ा छ लक यो उपयोगी ललिंक जााँ च गनु तपाईिंलाई उत्सुकता हुनेछ॰
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२३. मद्दत लवकल्प:
कसरी ई-अदालत सेवा अन्तगुत लबलभन्न लवकल्पहरू प्रयोग गने , यो मद्दत लवकल्प अन्तगुत
प्रदर्ुन गररएको छ जुन र्िंका हुाँ दा प्रयोग हुन्छ॰ जब तपाईिं मद्दत अन्तगुत प्रत्येक ट्याबमा
न्फिक गनुुहुन्छ, यो सुलवधा प्रयोग गनुका लालग गाईड छलवहरूका साथ चरणहरु प्रदर्ुन हुने छ॰
उदाहरणको लागी, यलद तपाइाँ ई-अदालत सेवा अनुप्रयोग सहायता अन्तगुत मेरो मामलाहरुको
ट्याब न्फिक गनुुहुन्छ भने , यो मद्दत लववरण खुल्नेछ जुन न्फिनर्टमा दे खाइएको छ जसलाई
तपाइाँ अनुसरण गनु सक्नुहुन्छ र मेनु प्रयोग गनु सुरु गनु सक्नुहुन्छ॰

आज नै ई-अदालत सेवाहरूको मोबाइल अनुप्रयोग डाउनलोड गनुुहोस्!
र आफ्नो मुद्दाको न्फस्थलत लन: र्ुल्क २४*७ प्राप्त गनुुहोस् तपाईिंको हेन्ड्सेटमा॰
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