
ई-समि�ति� भार� को सर्वो�च्च अदाल�

ई-फाईलिंलग गर्न�को लामिग द�ा� गर्न��होस् भार� को उच्च अदाल� /  जि�ल्ला अदाल� को मिर्नम्ति � 

र ति!जि�टल य�गका अति$र्वोक्ता बन्न�होस्

के �पाई भार� को उच्च अदाल� / जि�ल्ला अदाल� �ा अभ्यास गद+ गरकेो एक अति$र्वोक्ताका ह�र्न�ह�न्छ? 

के �पाइँ आफ्र्नो काया�लय �ा बसेर आफ्र्नो केस दायर गर्न� चाहार्न�ह�न्छ!

के �पाई ंअदाल� भ्र�ण र्नगरीकर्न आफ्र्नो ��द्दा फाइल गर्न� चाहार्न�ह�न्छ!

त्यसो भए ई-फाईलिंलग छर्नौट गर्न��होस् - ति!जि�टल अर्नलाइर्न फाइलिंलग प्रमि<या।

अति$र्वोक्ताका लामिग १० चरण रजेि�ष्ट्र ेसर्न प्रमि<या

ई-फाईलिंलग पोट�ल�ा www.efiling.ecourts.gov.in 

ई-फाईलिंलग पोट�ल हेर्न��होस् www.efiling .ecourts.gov.in  �ा र �लको १० चरणहरू 
अर्न�सरण गररे एक द�ा� प्रयोगक�ा� बन्न�होस्। 

यो एक स�य बाध्य पञ्जीकरण ह�र्न ले गदा� �पाईलें १८ मि�रे्नट भिभत्र पूरा गर्न�� पछ�

�ाभिIका सब ैमिर्वोर्वोरणहरू मिबर्ना पं�ीकरण स�रू र्नगर्न��होस्!

पं�ीकरण स�रू गरौ।

चरण १. www.efiling.ecourts.gov.in �ा �ार्न�होस 



चरण २. �पाईकंो <राज्य> चयर्न गर्न��होस्

(क) !्रप सचूी�ा मिMक गररे (र्वोा)

 (ख) भार� को र्नक्शाबाट सी$ा राज्य मिMक गररे

चरण ३. लगइर्न पृष्ठ�ा "रजेि�स्टर" मिMक गर्न��होस् 

चरण ४. द�ा� फार��ा रतेि!यो बटर्न "अति$र्वोक्ता" चयर्न गर्न��होस्



चरण ५.  मिर्न र्न मिर्वोर्वोरणहरू भर्न��होस्

⦁�ोबाइल र्न बर *

⦁ ई�ेल आई!ी *

⦁ �ोबाइल र्न बर र ई�ेल आई!ी ��र्न अति$र्वोक्ताले अभ्यास गरिररहकेो अदाल��ा द�ा� गरकेो छ त्यो प्रस्���
गर्न��पद�छ। यमिद �ोबाइल र्न बर र ई�ेल आई!ी अदाल� !ाटाबेसको साI द�ा� गरिरएको छैर्न भरे्न, द�ा� पूरा
ह�रे्न छैर्न र त्यो केस�ा उही द�ा�का लामिग स बम्तिन्$� अदाल�लाई स पक�  गर्न��होस्

⦁ अति$र्वोक्ताको बार रजेि�ष्ट्र ेसर्न संख्या

⦁ प्रयोगक�ा� आई!ी छर्नौट गर्न��होस् (�पाईकंो प्राIमि�क छर्नोट)

⦁ �पाई ंभर्ना� भएको ठाउँ छर्नौट गर्न��होस्

⦁उच्च अदाल� / अदाल� स्Iापर्ना

⦁उच्च अदाल� छर्नौट गर्न��होस्

⦁क्याप्चा हाल्र्न�होस 

⦁ "ओति�मिप प्राप्त" बटर्न मिMक गर्न��होस्

चरण ६. ओमिटमिप को लामिग �पाईकंो पं�ीकृ� �ोबाइल र्न बर र रजेि�ष्ट!� ई�ेल आई!ी �ाँच गर्न��होस्। �पाईले
आफ्र्नो �ोबाईल र्न बर र ई�ेल आई!ी�ा २ अलग ओमिटपी प्राप्त गर्न��ह�न्छ। केमिह केसहरू�ा �पाई ंआफ्र्नो



�ोबाइल र्न बर�ा �ात्र एक ओमिटपी प्राप्त गर्न� ह�रे्नछ, यस्�ो अर्वोस्Iा�ा �पाईकंो �ोबाइल र्न बर�ा प्राप्त ओमिटपी
लगाउर्न�होस र अगाति! बढ्र्न�होस्।

चरण ७.  द�ई ओमिटपी प्र�ाभिणकरण :  यमिद �पाईलें द�ई ओटीपी प्राप्त गर्न��भएको छ भरे्न,  �पाईकंो �ोबाईल
र्न बर�ा  र  �पाईकंो ई�ेल आई!ी �ा पप्राप्त ओमिटपी प्रमिर्वोष्ट गर्न��होस् स बम्तिन्$� प्रमिर्वोमिष्ट बार�ा र ओमिटमिप
प्र�ाणीकरण मिMक गर्न��होस्। 

(अIर्वोा)



चरण ७:  एक ओमिटमिप प्र�ाभिणकरण:  केमिह केसहरू�ा यमिद �पाईले आफ्र्नो �ोबाइल र्न बर�ा एक ओमिटपी
प्राप्त गर्न��ह�रे्नछ त्यसो भए �ोबाइल ओमिटपी प्रमिर्वोमिष्ट बार�ा त्यो ओमिटपी प्रमिर्वोष्ट गर्न��होस् र प्र�ाणीकरण ओटीपी
मिMक गर्न��होस्।  

चरण ८: अन्य मिर्वोर्वोरणहरू भर्न��होस्

⦁ पासर्वो!�*

⦁ (पासर्वो!� कम्ति ��ा ८ अंकको ह�र्न�पद�छ र १ ठूलो र्वोण��ाला ह�र्न ैपछ�, १ सार्नो र्वोण��ाला, १ संख्या, 
⦁१ मिर्वोशेष र्वोण��ाला
⦁ पासर्वो!� प�मिष्ट गर्न��होस्

⦁ पमिहलो र्ना�

⦁ अम्तिन्�� र्ना�

⦁ अन्य स पक�  र्न बर

⦁ लिलङ्ग 

⦁ �न्� मि�ति� (DD / MM / YYYY)

⦁ ठेगार्ना लाइर्न १

⦁ ठेगार्ना लाइर्न २



⦁ शहर

⦁ राज्य

⦁ मिपर्न को!

चरण ९: �पाईकंो फोटो र आई!ी अपलो! गर्न��होस्:

�पाईकंो फोटो अपलो! गर्न��होस् "छर्नौट फाइल" मिर्वोकल्प प्रयोग गररे (�ेपीईग / �ेपी�ी ढाँचा�ा आकार ५ 
कब र ५ ए ब मिबच�ा ह�र्न�पछ�) ।

छमिर्वो आकार�ा पमिहचार्न प्र�ाण अपलो! गर्न��होस् ५ कब र ५ ए ब मिबच�ा "छर्नौट फाइल" मिर्वोकल्प प्रयोग 
गररे। 

⦁ �ार्नौं �पाईसँंग ति!जि�टल फोटो छैर्न, केर्वोल �पाईकंो स्�ाट� फोर्नबाट फोटो लिलर्न�होस् र अपलो! गर्न��होस्।

⦁ त्यस्�ै, यमिद �पाईसँंग आई!ी का!�को ति!जि�टल प्रति�लिलमिप छैर्न भरे्न, त्यसो भए �पाई क� र्नै फोटो लिलर्न र्वोा
आई!ी स्क्यार्न गर्न�  सक्र्न�ह�रे्नछ क� र्नै पमिर्न स्क्यार्न अर्न�प्रयोग गररे र अपलो! गर्न��होस। अपलो! गर्न��  अतिg यो
स�मिर्नतिh� गर्न��होस् मिक �पाईकंो फोटो र आई!ी का!�  ज्पेग अIर्वोा �पग ढाँचा�ा छर्न् र ५ कब र ५ ए ब
मिबचको आकार ह�र्न�पछ� । 

त्यसपभिछ �पाईले अपलो! गरिरएको आई!ी का!�को प्रकार छर्नौट गर्न��पर्नiछ !्र प बक्सबाट �स्�ै पार्न का!� / 
आ$ार का!� / ��दा�ा का!� / !्र ाइभिंभग इ�ा��पत्र / बार द�ा� प्र�ाणपत्र । 



चरण १०:  अन्��ा बक्स�ा मिदएको क्याप्चा को! प्रमिर्वोष्ट गर्न��होस् र  "रजेि�स्टर"  बटर्न मिMक गर्न��होस् द�ा�
प्रमि<या पूरा गर्न� को लामिग। �पाईलें सन्देश प्राप्त गर्न��ह�रे्नछ "सफल�ापूर्वो�क द�ा� गरिरयो" भरे्नर 

�पाई ंसफल�ापूर्वो�क एक पं�ीकृ� ई-फाईलिंलग र्वोमिकल ह�र्न�भएको छ।

भार�को  उच्च अदाल� / जि�ल्ला अदाल� को ति!जि�टल द�मिर्नया �ा स्र्वोाग� छ।

�पाइँको काया�लयको आरा�बाट �पाइँको केसहरू ई-फाईलिंलग गर्न� स�रू गर्न��होस्। 

भार�को सर्वो�च्च अदाल� को इ-समि�ति� द्वारा प्रसारिर�।


