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ई-फाईलिंग को लागी चरण-देखि-चरण गाईड
(भारत को उच्च अदालत र जिल्ला अदालत को लागी)

लेखक
आर. अरूलमोज़ीसेल्वी
उबुन्टु र सीआइएस मास्टर ट्रेनर;
ओएसड़, तामिल नाद ु राज्या न्यायिक प्रतिष्ठान।
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ई-फाईलिंग को लागी चरण-देखि-चरण गाईड
(ई-फाईलिंग भारत को उच्च अदालत र जिल्ला अदालत को लागी)

भारतको सर्वोच्च अदालत को ई-समिति द्वारा प्रसारित

लेखक
आर. अरूलमोज़ीसेल्वी
उबुन्टु र सीआइएस मास्टर ट्रेनर;
ओएसड़, तामिल नाद ु राज्या न्यायिक प्रतिष्ठान।

पहिलो संस्करण: मे, २०२०

अस्वीकरण
यो ई-समिति द्वारा प्रसारित सन्दर्भ सामग्री केवल अध्ययन र प्रशिक्षण उद्देश्य को लागी हो। सन्दर्भहरू सूचक
छन् र कुनै पनि आधिकारिक वा न्यायिक सन्दर्भको लागि प्रयोग गर्न सकिदैन।
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ई-फाईलिंग को लागी चरण-देखि-चरण गाईड
(ई-फाईलिंग भारत को उच्च अदालत र जिल्ला अदालत को लागी)
१. १. पुस्तकको भूमिका
उच्च अदालत / जिल्ला अदालतको ई-फाईलिंग डिजिटल संसारमा तपाईलाई
स्वागत छ र यो प्रयोगकर्ता
ं
गाईडले तपाई ंलाई चरण-देखि चरणमा कसरी अनलाईन ईफाइलिंग पोर्टलमा तपाई ंको केस ई-फाईल गर्ने
सकिन्छ त्येस बारे सहयोग गर्नेछ। यो प्रयोगकर्ता गाईडलाई अनुसरण गर्नुहोस् र तपाई ंको कार्यालयको सुविधा
बाट केसहरू को ई-फाईलिंग सुरू गर्नुहोस् र डिजिटल युग अधिवक्ता को नयाँ ब्यान्डमा सामेल हुनुहोस्।
१. २. सुरु गर्दै




ईफाइलिंग सुरू गर्नु अघि तलका विवरणहरू निश्चित र सुनिश्चित गर्नुहोस्:
तपाई ं एक पंजीकृत अधिवक्ता हुनु पर्छ www.efiling.ecourts.gov.in मा।
यदि तपाई ं पंजीकृत अधिवक्ता हुनुहुन्न भने, तुरुन्तै ईफाइलिंग पोर्टल मा आजै दर्ता गर्नुहोस हाम्रो
हेल्पलाइन ट्यूटोरियल / म्यानुअल हेररे ।






मद्दत
भिडियो
हेर्न /यो
हाइपरलिंकमा
म्यानुअल
क्लिक
https://efiling.ecourts.gov.in/help
जब सम्म तपाई ं दर्ता प्रयोगकर्ता बन्नुहुन्न तपाई नयाँ केस ईफाइलिंग गर्न सक्नुहुन्न
तपाईको पंजीकृत प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड तयार राख्नुहोस्
एक नयाँ केस को ईफाइलिंग शुरू गरौं।

गर्नुहोस्

१.३. ईफाइलिंग पोर्टल www.efiling.ecourts.gov.in
टाइप गर्नुहोस (www.efiling.ecourts.gov.in) तपाईको
ं ब्राउजरमा र तपाई ं फाईलिंग अनलाइन
पोर्टलमा पुग्नुहुनेछ।
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१. ४. तपाईको
ं <राज्य> चयन गर्नुहोस्
(i) ड्रप सूचीमा क्लिक गरेर (या)
(ii) भारतको नक्शाबाट सीधा राज्य क्लिक गरेर

१. ५.




लगइन
लगइन आईडी र पासवर्ड टाइप गर्नुहोस्
क्याप्चा प्रविष्ट गर्नुहोस्
लगइन बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।

१.५.१. पासवर्ड बिर्सनुभयो:
यदि तपाई ंले आफ्नो पासवर्ड वा प्रयोगकर्ता-आईडी बिर्सनुभयो भने, उही क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र तपाइँको
१० अंक मोबाइल नम्बर प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ वा मान्य ईमेल आईडी प्रविष्ट गर्न होस् जुन तपाईलें दर्ता
गर्नुभएको थियो ई-फाईलिंग पोर्टलमा रेजिष्ट्रेसनको समय र त्यसपछि तपाइँको पासवर्ड रिसेट गर्नुहोस्।
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१. ६. ड्यासबोर्ड
ड्यासबोर्ड सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पृष्ठ हो जहाँ तपाई ं ई-दायर मुद्दा हरु को ट्रयाक राख्न सक्नुहुन्छ डिजिटल
रूपमा दईु टाउको मुनि (अ) मेरो ई-फाईलिंग स्थिति र (ब) मेरो ई-मुद्दाहरु। हामी एक एक गरी हेरौं।

१. ६. १. मेरो ई-फाईलिंग को स्थिति

ई-फाईलिंग स्थितिले स्वीकृतिका लागि पेन्डिंग मुद्दाहरु देखाउँ दछ, स्वीकार्य नभएको मुद्दाहरु, घाटा
अदालत शुल्क भएको मुद्दाहरु, छानबिनको लागि पेन्डिंग मुद्दाहरु र जुन दोषपूर्ण छन्। ड्राफ्ट अन्तर्गत अर्को
अद्भत
ु विकल्प छ जहाँ तपाई ं आफ्नो सबै ड्राफ्टहरू भण्डार गर्न सक्नुहुन्छ जुन ई-फाइल गर्नको लागि तयार
छन्।
१. ६. २. मैले ई-फाईलिंग गरेका मुद्दाहरु:

ई-दायर मुद्दा अन्तर्गत तपाई ं ई-फाईल गरिएका केसहरूको सूची देख्न सक्नुहुनेछ, ई-फाईल कागजातहरु,
तिरेको घाटा अदालत शुल्क, अन्तर्क्रियात्मक अनुप्रयोग (आइए) को सूची, अस्वीकृत केसहरूको सूची,
निष्क्रिय /असंसाधित ई-फाइल गरिएका केसहरू को सूची। त्यसोभए एक पटक तपाई ंले ई-फाईल गरेपछि
तपाई ं डिजिटल रूपमा केस ट््र याक राख्न सक्नुहुन्छ ड्यासबोर्ड विकल्प प्रयोग गरेर अदालत कम्प्लेक्सको
समेत भ्रमण नगरी।
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१. ७. नयाँ केस को विकल्प

तपाईले लगईन गरेपछि, तपाईलाई ड्याशबोर्डमा स्वागत गरिनेछ फाइलिंग मेनू सूची संग जुन बाँया पट्टि
हुनेछ। ई-फाईलिंग मेनू सूचीमा 'नयाँ केस' विकल्प मा क्लिक गर्नुहोस् ड्यासबोर्ड मुनि जसले तपाईलाई
लान्छ
ं
त्यो फारम मा जहाँ केस फाइल गर्न सकिनेछ।
१. ८. कहाँ फाईल गर्ने हाईकोर्ट / लोअर कोर्ट

ड्यासबोर्ड पृष्ठ मा नयाँ केस विकल्प छनौट गरेपछि तपाईले छान्नु पर्छ तपाई ं केस फाइल कहाँ गर्न जाँदै

हुनुहुन्छ उच्च अदालत वा तल्लो अदालतमा। उच्च अदालतमा फाइल गर्नको लागि उच्चअदालत रेडियो बटन
छनौट गर्नुहोस्, र तल्लो अदालतमा फाइल गर्नको लागि तल्लो अदालतको रेडियो बटन छनौट गर्नुहोस्। र ड्रप

बक्स मार्फ त तलका विवरणहरू भर्नुहोस् अर्थात् उच्च अदालत, सिभिल वा आपराधिक, कुराको प्रकार,
केसको प्रकार, र यो म्याकट केस हो वा होईन, र यो एक साधारण वा तत्काल मामला हो। तल्लो अदालतको
स्थितिमा राज्य छनौट गर्नुहोस्, जिल्ला, अदालत, माथिको विवरण सहित।

सबै विवरणहरु जाँच गर्नुहोस् र यदि यो सहि छ भनि सबमिट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाई ं कुनै पनि सुधार
गर्नु चाहनुहुन्छ भने रिसेट बटन क्लिक गर्नुहोस्।
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१. ९. फारमहरू भर्न
१. ९. १. रंग कोडिंग:अर्को चरण भनेको उत्पन्न भएको डिजिटल फार्महरू भर्नु हो। फारमहरू भर्नु अघि
हामीलाई फारम पृष्ठ मा प्रयोग गरेको रंग कोडिंग बुझ्न जरुरिछ जसले हाम्रो कार्यलाई सजिलो बनाउँ दछ।





निलो रंग प्रयोग सक्रिय फारम को लागी

हरियो रंग पूरा भई सकेको फारमको लागि
सुन्तला रंग वैकल्पिक फारमहरूको लागि

रातो रंग भर्न अनिवार्य फारमहरूका लागि।

वैकल्पिक फारमहरू र वैकल्पिक क्षेत्रहरू भए पनि सबै विवरणहरू भर्न सल्लाह दिइन्छ किनभने त्यसो भए
तपाईसँं ग तपाईको
ं ई-फाइल गरिएको केसको पूर्ण डिजिटल चित्र हुन्छ। र
नबिर्सनुहोस् प्रत्येक र सबै फारम भरेपछि "सेव" बटन मा क्लिक गर्नुहोस् र
त्यसपछि "नेक्ष्त" बटन मा क्लिक गर्नुहोस्।

१. ९. २. उजुरीकर्ता / याचिकाकर्ता फारम
उजुरीकर्ता / याचिकाकर्ता फारममा तपाईले सम्बन्धित याचिकाकर्ता को सबै विवरणहरू भर्नु पर्छ । र रातो

भएका क्षेत्रहरू अनिवार्य छन्। तर यो सल्लाह गरिन्छ कि पूर्ण रूपमा सबै माथि का विवरणहरू भर्नु उत्तम हो।
उदाहरण को लागी ईमेल वैकल्पिक रूपमा दिइएको छ। तर तपाईले ईमेल भर्दा मात्र तपाई ं आफ्नो इनबक्समा

विभिन्न ई-कोर्ट सेवाहरूबाट सतर्क ताहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसकारण सबै विवरणहरू भर्नुहोस् र " सेव "
बटन क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि " नेक्ष्त" बटन क्लिक गर्नुहोस्।
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१. ९. ३. ई-फाईलिंग संख्या
सेव गरिएको फारमले एक ई-फाईलिंग
नम्बर उत्पन्न गर्छ दायाँ शीर्षमा। यो
तपाईको
ं

राख्नुहोस।

सन्दर्भको

लागि

ध्यान

१. ९. ४. उत्तरदाता फारम
उत्तरदाता फारम याचिकाकर्ता फारम जस्तै छ र यसैमा उत्तरदातासँग सम्बन्धित सबै विवरणहरू भर्नुहोस् र "
सेव" बटन मा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि " नेक्ष्त" बटन मा क्लिक गर्नुहोस्।

सबै विवरणहरू थपे पछि तपाईलें सन्देश प्राप्त गर्नुहुनेछ उत्तरदाता सफलतापूर्व क थपियो भनेर

१. ९. ५. थप जानकारी फारम (इच्छाधीन) :
यदि तपाइँ कुनै थप जानकारी उजुरीकर्ता वा अभियुक्तको सम्बन्धमा भर्न चाहानुहुन्छ भने, यस फारम
अन्तर्गत भर्नु सकिनेछ, जस्तै पासपोर्ट नम्बर, पान कार्ड नम्बर, फ्याक्स नम्बर, फोन नम्बर, वैकल्पिक

ठेगाना। यद्यपि यो फारम वैकल्पिक हो तर यी सबै विवरण भर्न सुझाव गरिन्छ। अतिरिक्त जानकारी भरे पछि,
" सेव" बटन थिच्नुस र त्यसपछि "नेक्ष्त" बटन मा क्लिक गर्नुहोस्। तर यदि तपाई उजुरीकर्ता / याचिकाकर्ता
या अभियुक्त / जवाफदेही को बारेमा अतिरिक्त जानकारी भर्नुहुन्न भने, त्यसपछि सिधा "नेक्ष्त" बटन क्लिक
गर्नुहोस् ।
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१. ९. ६. अतिरिक्त पार्टी विवरण

अतिरिक्त पार्टी जानकारी एक भन्दा बढी पार्टीहरू भएको अवस्थामा उत्पन्न हुन्छ उजुरी पक्ष / आरोपित
पक्षमा वा याचिकाकर्ता / उत्तरदाता पक्षमा वा दबु ै पक्षहरु मा। यद्यपि यो फारम वैकल्पिक पनि छ, यो
अत्यधिक सिफारिस गरिएको छ कि यसलाई भर्न आवश्यक छ किनभने एकचोटि यो फारम बुझाए पछि
यसलाई परिमार्जन गर्न सकिदैन।

१. ९. ७. केस विवरण
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केस विवरण फारम मा कार्य विवरणहरूको कारण, मिति / विवाद ठाउँ , दाबी रकम, कुनै पनि महत्त्वपूर्ण
जानकारी /विषय / कारण, प्रार्थना, राहत को विवरण समावेश छ।
१. ९. ७.१. पार्टी लुकाउनुहोस्
केस विवरण फारममा पार्टी लुकाउने एक महत्त्वपूर्ण विकल्प छ। महिला र बच्चाहरू विरुद्ध अपराध को मामला

मा, पोक्सो अधिनियम, वैवाहिक विवाद कानुन अनुसार याचिकाकर्ता वा पिडित को पहिचान संरक्षण गर्न यो
विकल्प सक्षम हुनुपर्दछ ताकी याचिकाकर्ताको गोपनीयता सुरक्षित गरियोस र कानूनको जनादेशको पालना
होस्। त्यसकारण लुकाउनुहोस् पार्टी विकल्प को पहिचान सक्षम गरिएको व्यक्तिहरु को नाम डिजिटल
स्क्रीनहरूमा प्रकट हुँदन
ै !

१. ९. ८. अधिनियम-धारा
अधिनियम र धारा को विवरण भर्नुहोस् र विवरणहरू सेव गर्नुहोस् र त्यसपछि नेक्ष्त बटन क्लिक गर्नुहोस् अर्को
फारममा जानु को लागि।

१. ९. ९. हस्ताक्षर विधि



ई-हस्ताक्षर विकल्पमा हस्ताक्षर गर्न को निम्ति तीन विकल्पहरू छन्
अपलोड गरिएको र पछि आधार प्रयोग गरेर ई-साइनिङ्ग गरियो
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डिजिटल हस्ताक्षर डिजिटल टोकन प्रयोग गरेर अपलोड गरियो

मोबाइल ओटिपी प्रयोग गरी अपलोड गरिएको र पछि हस्ताक्षर गरिएको। तपाई ं कुनै एक विकल्प
छनौट गर्न सक्नुहुन्छ त्यस पछि सेव गर्नुहोस् र नेक्ष्त बटन क्लिक गरेर अगाडि बढ्नुहोस्।

१. ९. १०. कागजात अपलोड गर्नुहोस्

जब तपाईसँं ग अपलोड गर्न कागजातहरू हुन्छन् यो विकल्प प्रयोग गर्नुहोस् र कागजातहरू अपलोड गर्नुहोस्।
कागजातको प्रकार छनौट गर्नुहोस्, कागजात शीर्षक र कागजात फाइल संलग्न गर्नुहोस् जुन ५० एमबि भन्दा
बढी हुनह
ु ु न्न र अपलोड क्लिक गर्नुहोस्। अपलोड गरिएको कागजात प्रदर्शित हुनेछ। यदि तपाई ंले कुनै पनि
कागजात गलत तरीकाले अपलोड गर्नुभयो भनि तपाईले मेटाउने विकल्प प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अनि तपाईले
सही कागजात अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सबै कागजातहरू अपलोड भए पछि, अर्को बटन मा क्लिक गर्नुहोस्।

14

१. ९. ११. अदालत शुल्क तिर्नुहोस्

अदालत शुल्क तिर्नको लागि तपाई ं अनलाइन भुक्तानी वा चालन मार्फ त भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ र चालन

विवरणहरू अपलोड गर्नुहोस्। भुक्तानी विवरणहरू फाइल गरेपछि सबमिट बटन क्लिक गर्नुहोस् , त्यसपछि नेक्ष्त
बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।
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१. ९. १२. आवेदकको पुष्टिकरण र प्रमाणिकरण
१. आवेदक / शिकायतकर्ता / अभियोगी को पुष्टि।





आवेदकको नाम टाइप गर्नुहोस्

आवेदकको मोबाइल नम्बर टाइप गर्नुहोस्

ओटिपी पठाउनुहोस् बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पश्चात, आवेदक को मोबाइल नम्बरमा प्राप्त
गरिएको ओटिपी टाइप गर्नुहोस्, र त्यसपछि प्रमाणीकरण ओटिपी बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।

1. ९. १३. अधिवक्ता को पहिचान र प्रमाणिकरण
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आवेदकको ई-प्रमाणिकरण पछि, अधिवक्ता को पहिचान पनि प्रमाणित गर्न सकिन्छ
तदनुसार।




अधिवक्ताको नाम टाइप गर्नुहोस्

ओटिपी पठाउनुहोस् बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछि, तपाइँको पंजीकृत मोबाइल नम्बर
मा प्राप्त ओटिपी टाइप गर्नुहोस् र त्यसपछि प्रमाणीकरण ओटिपी बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।



आवेदक र अधिवक्ताको प्रमाणिकरण पछि, नेक्ष्त बटन मा क्लिक गर्नुहोस्।

१. ९. १४. दृश्य
सबै विवरणहरू भरे पछि, भरिएको फाराम विवरणहरू हेर्न सक्नु हुनेछ "सबै विस्तार" विकल्प प्रयोग
गरेर वा + मा क्लिक गर्नुहोस् प्रत्येक कोटि बिरूद्ध विवरणहरु हेर्नु का लागि।

१. १०. अन्तिम बुझाउनुहोस्
सबै विवरण जाँच गरेपछि, "अन्तिम बुझाउनुहोस्" विकल्प क्लिक गर्नुहोस्।
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१. ११. ई-फाईलिंग व्यवस्थापकको स्वीकृतिको लागि पेश गरिएको

अन्तिम बुजाएपछि तपाईले सन्देश पाउनुहुनेछ कि ई-फाईलिंग केस नम्बर XXXX ई-फाइलिंग
व्यवस्थापकको अनुमोदनको लागि सफलतापूर्व क पेश गरियो भनेर।
१. १२. प्राप्ति सुचना उत्पन्न गर्नुहोस्

तपाई ं फाईलिंगका लागि प्राप्ति सुचना पनि उत्पन्न गर्न सक्नुहुनेछ ड्यासबोर्डमा पेन्डिङ्ग स्वीकृति

विकल्प क्लिक गरेर। "पेन्डिङ्ग स्वीकृति विकल्प" भित्रका फाईलहरूबाट, खोज्नुहोस् मुद्दा दायर

गरीएको ई-फाईलिंग नम्बर हेररे , केस विवरण, सबमिशन को मिति र समय। र तल दर्शा ए अनुसार
सम्बन्धित मुद्दाको ई-फाईलिंग नम्बरमा क्लिक गर्नुहोस्।
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त्यसपछि ई-फाईलिंग स्वीकृति विकल्प मा क्लिक गर्नुहोस्। अब, ई-फाइल प्राप्ति सुचना डाउनलोड
हुन्छ स्वत: पीडीएफ फाराममा तल देखाईएको अनुसार।

१. १३. केस पार्टी विवरण उत्पन्न गर्नुहोस्
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त्यस्तै तपाईले केस पार्टी विवरण उत्पन्न गर्न सक्नुहुनेछ केस पार्टी विकल्पमा क्लिक गरेर।

१. १४. बाहिर निस्कनुहोस्

अन्त्यमा, तपाई ं हालको सत्रबाट लग आउट गर्न सक्नुहुनेछ ड्यासबोर्ड गृहमा गएर र त्यसपछि लग
आउट आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् स्क्रिनको दायाँ छे उमा।

१. १५. निष्कर्ष
यसरी तपाई ं सफलतापूर्व क नयाँ केस ई-फाइल गर्न सक्नुहुनेछ अनलाइन ई-फाईलिंग पोर्टलमा
जसको थप लाभ हो मुद्दाको स्थिति ट््र याक राख्नु सक्नु हुनेछ डिजिटल रूपमा ड्यासबोर्ड
विकल्पहरू मार्फ त। त्यसोभए नयाँ केसहरू हाल्ने काम जारी राख्नुहोस् ई-फाईलिंग पोर्टल मार्फ त र
"डिजिटल युग अधिवक्ता" को नयाँ ब्यान्डमा सामेल हुनुहोस्।
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