
याष्ट्रिम ऩुनर्निभािण प्राधधकयण ऩुनयावेदन कामिववधध 

(याष्ट्रिम ऩुनर्निभािण प्राधधकयण, ऩनुयावेदन समभर्तफाट मभर्त २०७३/६/५ भा स्वीकृत) 

        याष्ट्रिम ऩनुर्निभािण प्राधधकयणरे गयेको र्नणिम वा आदेश उऩयको ऩनुयावेदनको सनुवुाई सम्फन्धी 
काभ कायफाहीराई व्मष्ट्स्थत गनि वाञ्छनीम बएकोरे, 

        बकूम्ऩफाट प्रबाववत सॊयचनाको ऩनुर्निभािण सम्फन्धी ऐन, २०७२ को दपा २६ अन्तगितको 
ऩनुयावेदन समभर्तरे देहामको कामिववधध फनाएको छ । 

१. सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस कामिववधधको नाभ "याष्ट्रिम ऩनुर्निभािण प्राधधकयण ऩनुयावेदन 
कामिववधध, २०७३ "यहेको छ । 

        (२) मो कामिववधध समभर्तरे स्वीकृत गयेको मभर्तदेखि राग ूहुनेछ । 

२. ऩरयबाषा:  ववषम वा प्रसॊगरे अको अथि नरागेभा मस कामिववधधभा,- 

             (क) "अध्मऺ " बन्नारे ऐनको दपा २६ फभोष्ट्जभको ऩनुयावेदन समभर्तको अध्मऺ सम्झन ु 
ऩछि । 

             (ि) "ऐन " बन्नारे बकूम्ऩफाट प्रबाववत सॊयचनाको ऩनुर्निभािण सम्फन्धी ऐन, २०७२ 
सम्झन ु ऩछि । 

                            (ग) "समभर्त सधचव "बन्नारे समभर्तको काभ सभेत हेने गयी प्राधधकयणको सधचवरे 
तोकेको कम्तीभा याजऩत्राङ्ककत ददतीम शे्रणीको अधधकृत सम्झन ुऩछि । 

             (घ) "समभर्त" बन्नारेऐनको दपा २६ फभोष्ट्जभको ऩनुयावेदन समभर्तसम्झन ुऩछि । 

 

३. ऩुनयावेदन ददने प्रकृमा: (१) प्राधधकयणरे ऐनभा उष्ट्लरखित काभ, कतिव्म य अधधकायको प्रमोग गयी 
गयेको आदेश वा र्नणिम उऩय धचत्त नफझु्ने ऩऺरे आपूराई ऩनि गएको भकािको व्महोया िुराई त्मस्तो 
र्नणिम वा सोको जानकायी प्राप्त गयेको मभर्तरे ऩतैीस ददन मबत्र अनसुचूी- १ फभोष्ट्जभको ढाॉचाभा 
ऩनुयावेदन समभर्त सभऺ ऩनुयावेदन ददन सक्नेछ ।  

           (२) उऩदपा (१) फभोष्ट्जभ ऩनुयावेदन ददॉदा प्राधधकयणफाट बएको र्नणिमको प्रर्तमरवऩ सभेत 
सॊरग्न गनुि ऩनेछ । 

(३) ऩनुयावेदनऩत्र पूरस्केऩ आकायको नेऩारी कागजभा ऩदहरो ऩरृठभा शीयतपि  दश सेन्टीमभटय छोडी य 
प्रत्मेक ऩरृठभा फामाॉ तपि  ऩाॉच सेन्टीमभटय ककनाया छोडी एक ऩरृठभा फत्तीस ऩॊर्तभा नफढाई कागजको एक 
ऩट्टी भात्र ऩक्की कारोभमसरे रेखिएको, वा टाइऩ गरयएको हुनऩुछि ।  



          (४) ऩनुयावेदनदताि गनि एकसम रुऩमैाॉ दस्तयु राग्नेछ । 

४. ऩुनयावेदनभा खरुाउनु ऩने कुयाहरु:दपा ३ फभोष्ट्जभ ऩेश गरयने ऩनुयावेदनऩत्रभा देहामका कुयाहरु 
िुराउन ुऩदिछ :- 

               (क) र्नणिम वा आदेश गने अधधकायी य कामािरमको नाभ,  

               (ि) र्नणिम वा आदेश बएको मभर्त, 

               (ग) र्नणिम वा आदेशको सॊक्षऺप्त व्महोया, 

               (घ) ऩनुयावेदन गने हकदैमा बएको कुया 

               (ङ) र्नणिम वा आदेशफाट ऩनुयावेदकराई धचत्त नफझुेका कुयाहरु 

               (च) हदम्माद मबत्र ैयहेको कुया 

               (छ) सॊरग्न कागज प्रभाण, 

               (ज) अन्म आवश्मक कुया । 

५. ऩनुयावेदनदताि:   (१) समभर्तरे प्राधधकयणरे गयेको र्नणिम वा आदेश उऩय कसकैो ऩनुयावेदन ऩनि 
आएभा त्मस्तो ऩनुयावेदन दपा ३ य ४ फभोष्ट्जभ यीत ऩगेु नऩगेुको सम्फन्धभा समभर्त सधचवफाट जाॉचफझु 
गयाई दताि गनुि ऩनेछ । 

         (२)उऩदपा १ फभोष्ट्जभ जाॉचफझु गदाि यीत ऩवूिक बएभा ऩनुयावेदनदताि गयी अनसुचूी- २ 
फभोष्ट्जभको र्नस्सा ऩनुयावेदकराई ददन ुऩनेछ । 

         (३) ऩनुयावेदनऩत्र यीतऩवूिक नबएको ऩाईएभा सोको जानकायी ऩनुयावेदकराई ददई यीत ऩ-ुमाई 
लमाउन ऩनुयावेदन कपताि गरयददन ुऩनेछ । 

         (४) समभर्तभा प्राप्त हुन आएको कुन ै ऩनुयावेदनऩत्र ऐन य मो कामिववधध फभोष्ट्जभ दताि हुन 
नसक्ने यहेछ बने त्मसको कायण सदहतको व्महोया िरुाई दयऩीठ गयी सम्फष्ट्न्धत व्मष्ट्क्तराई कपताि ददन ु
ऩनेछ । 

         (५) ऩनुयावेदन दताि गने अधधकायीरे यीत ऩवूिक प्राप्त हुन आएको ऩनुयावेदनऩत्रको शीयभा 
दस्तित गयी दताि प्रभाखणत गनुि ऩनेछ । 

६. ऩनुयावेदन दताि ककताव :  (१) दपा ५ फभोष्ट्जभ दताि हुन आएका ऩनुयावेदनऩत्र अनसुचूी- ३ 
फभोष्ट्जभको ढाॉचाभा छुट्टै ऩनुयावेदन दताि ककतावभा दताि गनुि ऩनेछ । 



           (२) उऩदपा (१) फभोष्ट्जभ ऩनुयावेदनऩत्र दताि गयेऩर्छ दताि गने अधधकायीरे दताि ककतावभा 
प्रभाखणत गनुि ऩनेछ । 

           (३) उऩदपा (१) फभोष्ट्जभ ऩनुयावेदनऩत्र दतािको अमबरेि कम्प्मटूय प्रणारीफाट ऩर्न याख्न ु
ऩनेछ । 

           (४)  समभर्तभा ऩनुयावेदन दताि बएऩर्छ ऩनुयावेदकराई सो ऩनुयावेदन समभर्त सभऺ ऩशे 
हुने मभर्त य सभम सदहत उलरेि गयी तारयि ऩजूी रेिी ददन ुऩनेछ । 

 

७.  पाइर खडा गने:  (१) समभर्तरे प्रत्मेक ऩनुयावेदनको छुट्टाछुट्टै पाइर िडा गयी तामदाती पायाभ 
बयी प्रत्मेक कागजको मशयभा कोरठभा कागजको मसरमसरेवाय नम्फय जनाई याख्न ुऩछि । 

            (२) उऩदपा (१) फभोष्ट्जभको पाइरको फादहयी बागभा ऩनुयावेदकको नाभ, ठेगाना, 
ऩनुयावेदन दताि नम्फय, ऩनुयावेदनको ववषम सभेत रेिी पाइर सयुक्षऺतसाथ याख्नु ऩनेछ । 

८. तायेखभा फस्न ुनऩने:  समभर्तभा दताि हुन आएको ऩनुयावेदनका सम्फन्धभा ऩनुयावेदकरे तारयिभा 
फस्न नचाहेभा र्नजराई तारयिभा याखिने छैन । 

         तय ऩेशीको ददन ऩनुयावेदक इजराश सभऺ उऩष्ट्स्थत बई आफ्नो ऩनुयावेदन सम्फन्धी 
जानकायी मरन फाधा ऩने छैन । 

९. गजु्रेको म्माद तायेख थभाउन सक्ने:  ऩनुयावेदक तोककएको तायेिभा हाष्ट्जय नबएऩर्न भदु्दाको काभ 
योककने छैन । काफ ुफादहयको अवस्था आइऩयेको बर्न म्माद तायेि थभाउन र्नवेदन ददएभा एक ऩटकका 
राधग सात ददनसम्भको गजु्रको म्माद थभाउन सककनेछ । 

१०. ऩनुयावेदनको ऩेशी सचूी:  (१) समभर्त सधचवरे अध्मऺसॉग ऩयाभशि गयी ऩनुयावेदन सनुवुाई गने मभर्त 
य सभम र्नधाियण गयी प्रत्मेक शकु्रवाय आगाभी हप्ताको राधग साप्तादहक य प्रत्मेक ददन इजराश 
फस्नबुन्दा एक घण्टा अगाव ै दैर्नक ऩेशीको सचूी प्रकाशन गनुि ऩनेछ । त्मस्तो ऩेशीको सचूना 
प्राधधकयणको वेबसाइटभा प्रकाशन गयी सम्फष्ट्न्धत ऩनुयावेदक य प्रत्मथीराई ददन ुऩनेछ । 

                 (२) उऩर्नमभ (१) फभोष्ट्जभ प्रकामशत ऩेशीको सचूना अनसुायको ऩनुयावेदन सम्फन्धी 
कायफाहीको वववयण अनसुचूी – ४ फभोष्ट्जभको ढाॉचाभा ऩचाि िडा गयी सम्फष्ट्न्धत मभमसरभा याख्न ुऩनेछ । 

११. मभमसर झिकाउने:  समभर्तरे ऩनुयावेदनऩत्र दताि बएको तीन ददनमबत्र ऩनुयावेदनको प्रर्तमरवऩ सदहत 
सो कुयाको जानकायी प्राधधकयण वा त्मस्तो र्नणिम गने र्नकाम वा अधधकायीराई ददई ऩनुयावेदन ऩयेको 
ववषमको र्नणिम पाइर खझकाउने आदेश गनुि ऩछि । 



१२. ऩेशीको तारयख:  दपा ११ फभोष्ट्जभ भाग गरयएको र्नणिम पाइर प्राप्त बएऩर्छ समभर्त सधचवर े
अध्मऺसॉग ऩयाभशि गयी ऩेशी तारयि तोम्न ु ऩनेछ । त्मसयी ऩेशी तोकेको जानकायी ऩनुयावेदक य 
प्राधधकयण दवुरैाई जानकायी ददन ु ऩनेछ । ऩेशी तायेि तोक्दा ऩनुयावेदकराई असवुवधा हुने गयी तोक्न ु
हुॉदैन । 

१३. काननू व्मवसामी याख्न सक्ने:  (१) समभर्तसभऺ ऩेश हुन आएको ऩनुयावेदन उऩय सनुवुाई हुॉदा 
ऩनुयावेदक वा प्रत्मथी दवुरेै आ-आफ्नो तपि फाट काननू व्मवसामी याख्न सक्नेछन ्। 

          तय ऩऺ आॉपैरे आफ्नो कुया याख्न सक्ने बनी समभर्तसॉग अनयुोध गयेभा र्नजराई आफ्नो 
कुया याख्न ददन ुऩनेछ । 

१४. मरझखत प्रर्तवाद गनि सक्न:े  प्रत्मथीरे चाहेभा ऩनुयावेदन ववरुद्ध मरखित रुऩभा प्रर्तवाद गयी आफ्नो 
व्महोया प्रस्ततु गनि सक्नेछ । 

१५. फहस ऩयैवी:  ऩनुयावेदनऩत्र समभर्त सभऺ ऩेश हुॉदा ऩऺरे आफ्नो तपि फाट काननू व्मवसामीको भापि त 
फहस ऩयैवी गयाउन वा प्रर्तयऺा गनि गयाउन सक्नेछन ्। 

१६. ऩेशी स्थधगत गनि सक्ने:  भदु्दाका कुन ैऩऺका काननू व्मवसामीरे ऩेशी सचूीभा चढेको ऩनुयावेदनको 
सनुवुाई स्थधगत गरयऩाउन र्नवेदन ददएभा समभर्तरे एक ऩटकका राधग त्मस्तो ऩशेी स्थधगत गनि सक्नछे 
। 

१७. र्नणिम वा आदेश सम्फन्धी व्मवस्था:  (१) ऩनुयावेदन उऩयको सनुवुाई सभाप्त बएऩर्छ समभर्तरे 
आफ्नो अष्ट्न्तभ र्नणिम ददन ुऩनेछ । 

             (२) समभर्तरे कुन ै ऩनुयावेदन उऩयको अष्ट्न्तभ र्नणिम सनुाएको वा आदेश ददएको सात 
ददनमबत्र त्मस्तो र्नणिम वा आदेशको ऩणूिऩाठ तमाय गयी समभर्तका सफ ैसदस्मरे दस्तित गनुि ऩनेछ । 

             (३)  उऩदपा (२) फभोष्ट्जभ र्नणिम वा र्नणिम वा आदेशको सम्फष्ट्न्धत मभमसरसाथ याख्न ु
ऩनेछ । 

             (४) उऩदपा (२) फभोष्ट्जभ समभर्तफाट अष्ट्न्तभ र्नणिम वा आदेशको ऩणूिऩाठ तमाय बएऩर्छ 
सोको प्रभाखणत प्रर्त प्राधधकयणभा ऩठाई ददन ुऩनेछ । 

             (५)  उऩदपा (२) फभोष्ट्जभ र्नणिम वा आदेशको प्रर्तमरवऩ ऩाउॉ  बनी ऩनुयावेदक वा र्नजको 
काननू व्मवसामी वा वायेशरे भागेभा यष्ट्जरिायरे उक्त आदेश वा र्नणिमको प्रभाखणत प्रर्तमरवऩ सम्फष्ट्न्धत 
ऩनुयावेदकराई र्न:शलुक उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

१८. पैसरा वा आदेश रेख्दा खुराउन ुऩने व्महोया:   (१) ऩनुयावेदन समभर्तरे आफ्नो पैसरा वा आदेश 
देहामका कुयाहरु प्रकयण छुट्माई स्ऩरट रुऩभा िुराउन ुऩछि : 



                    (क) भदु्दाका (ऩनुयावेदकको) ऩऺहरुको दावी तथा ष्ट्जककय,  

                    (ि) सरुुको र्नणिम वा अष्ट्न्तभ आदेश वा र्नणिमको छोटकयी वववयण, 

                    (ग) ऩनुयावेदनको ष्ट्जककय,  

                    (घ) र्नणिम ददन ुऩने ववषम, 

                    (ङ)  दवु ैऩऺरे तथ्म य काननू सम्फन्धभा उठाएका प्रश्नहरु, 

                    (च) काननू व्मवसामीको फहसको भखु्म भखु्म फुॉदाहरु, 

                    (छ) ऩनुयावेदनऩत्र वा फहस नोटभा कुन ैनजीय वा काननूी मसद्धान्त सान्दमबिक 
छ वा छैन बन्ने कुयाको स्ऩरट ववश्रेषण,  

                     (ज) कायण सदहतको र्नणिम य त्मसको आधाय तथा तत्सम्फन्धी काननूहरु । 

१९.  पैसरा वा आदेशको ढाॉचा: पैसरा वा अष्ट्न्तभ आदेश अनसुचूी- ६ फभोष्ट्जभको ढाॉचाभा रेख्नु ऩछि । 

२०.  पैसरा वा आदेश हेयपेय गनि नहुने:  पैसरा वा आदेशभा समभर्तका सदस्महरुको सहीछाऩ 
बसैकेऩर्छ पैसराभा रेिाईको साभान्म बरूफाट पयक ऩयेको ह्रस्वदीघि वा टाईऩ वा रेिाईभा अङ्क य 
अऺयभा रेिाई पयक ऩयी अन्मथा बएको अवस्थाभा समभर्तभा ऩेश गयी समभर्तफाट बरू सधुाय बएको 
व्महोया रेिी सच्माउन फाहेक अन्म कुन ैकुया थप्न, हटाउन, केयभेट गनि वा पैसराको व्महोयाभा तरभाधथ 
ऩने गयी सच्माउन हुदैन । त्मस्तो गयेकोभा समभर्तरे सम्फष्ट्न्धत व्मष्ट्क्तराई सयकायी कातज ककत ेगयेको 
कसयूभा कायफाही गनि सम्फष्ट्न्धत र्नकामभा रेिी ऩठाउन ुऩनेछ । 

२१. खुरा इजरासभा सनुवुाई गनुिऩने: समभर्तको ऩनुयावेदनको सनुवुाई िुरा इजरासभा हुनेछ । 

२२. अमबरेख याख्नु ऩने:  प्राधधकयणरे समभर्तफाट पैसरा वा आदेश बई प्राप्त हुन आएका य कामािन्वमन 
बएका भदु्दाहरुको छुट्टा छुट्टै वववयण अद्मावधधक गयाई प्रत्मेक भसान्तभा त्मसको जानकायी 
समभर्तराई ददन ुऩनेछ ।  

२३. प्रभाझणत गने अधधकृत:  समभर्तफाट तमाय बएको वा समभर्तसॉग यहेको कुन ैकागजात वा अमबरेिको 
प्रर्तमरवऩ समभर्त सधचव वा र्नजरे तोकेको अधधकृतरे प्रभाखणत गनेछ ।  

२४. भदु्दाको मभमसर फादहय रजैान य अरुराई देखाउन नहुने:  ऩनुयावेदन समभर्तका अध्मऺ, सदस्म वा 
समभर्त सधचवको मरखित आदेश फेगय कुन ै ऩर्न भदु्दाको मभमसर वा मरखित समभर्तको कामािरमफाट 
फादहय रजैान वा समभर्तको कभिचायी फाहेक कसरैाई ददन हुॉदैन । तय काननू फभोष्ट्जभ नक्कर सायी रान 
मस दपारे फाधा ऩ-ुमाएको भार्नने छैन । 



२५.  इजरासको सभम: इजराशको सभमतामरका समभर्तरे र्नधाियण गये फभोष्ट्जभ हुनेछ । 

२६.  समभर्तरे कामिववधध व्मवष्ट्स्थत गनि सक्ने:  मस कामिववधधभा रेखिए जर्त कुयाभा मस ैकामिववधध 
फभोष्ट्जभ हुनेछ, य सो फाहेक समभर्तको अरु आन्तरयक कामिववधध समभर्त आपैँ रे व्मवष्ट्स्थत गनि सक्नेछ 
। 

२७.   सनुवुाईभा अग्राधधकाय सम्फन्धी व्मवस्था:  समभर्तरे जेरठ नागरयक, एकर भदहरा, पयक ऺभता 
बएका व्मष्ट्क्त य ववऩन्न व्मष्ट्क्तको तपि फाट ऩनुयावेदन ऩयेको बएभा प्रचमरत काननू फभोष्ट्जभ सनुवुाईको 
प्राथमभकताको आधायभा सनुवुाई गनुि ऩनेछ ।       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनुसूची- १ 

(दपा ३ सॉग सम्फष्ट्न्धत ) 

याष्ट्रिम ऩनुर्निभािण प्राधधकयण ऩनुयावेदन 

ऩुनयावेदन समभर्तभा चढा को 
ऩुनयावेदनऩ  

 

                 सॊवत ्........................... सारको .................ऩुनयावेदन नॊ. 
............. ष्ट्जलरा ............  ........... गा.वव.स/न.ऩा/भहानगयऩामरका वडा नॊ........... फस्ने  वषि   

को ..............                                                                                                                                                   ऩुनयावेदक 
                                          ववरुद्ध 

....................... ष्ट्जलरा ष्ट्स्थत ................ कामािरमका प्रभुि श्री .............                    प्रत्मथी                                                                                                                        
 

र्नणिम गने र्नकाम  ............... 
र्नणिम मभर्त  .................... 

र्नणिम गने अधधकायी  ....................... 
भुद्दा   ....................... 

                 
           

                 (ऩुनयावेदक य प्रत्मथी एक वा एकबन्दा फढी बए क्रभैसॉग रेखु्न ऩछि । )      
 

............... सम्फन्धभा ...................... कामािरमका प्रभुि श्री .................................. फाट .................. गने गयी 
बएको र्नणिम वा आदेश बएकोभा सो र्नणिमभा भेयो/हा ो धचत्त नफुझकेो य प्रस्तुत ववषमभा ..................... कायणरे 
भेयो/हा ो ऩुनयावेदन गने हकदैमा यहेको हुॉदा देहाम फभोष्ट्जभको भागदावी मरइि तोककएको हदम्माद मबत्रै मो ऩुनयावेदनऩत्र 
प्रस्तुत गयेको छु / गयेका छ  । मसभा भेयो/हा ो ऩुनयावेदन ष्ट्जककय ऩुनयावेदन र्नम्नप्रकाय यहेको छ -  

1. .............................................. 
2. .............................................. 
3. .............................................. 

 

                                                                         ऩुनयावेदक, 
                                                                    
                                                                ..................................... 
                                                                पराना ठाउॉ  फस्ने पराना 

 
 

         (एकबन्दा फढी ऩुनयावेदक बएभा क्रभैसॉग १, २, ३, नम्फय ददइि सफैको ऩूया नाभ, थय, उभेय, वतन, सम्ऩकि  नम्फय 
रेिी रेिऩढ गनि जान्नेराइि हस्ताऺयको सही य अरुरे लमाप्चे/ सही गनुि ऩछि । ) 
 
 
              
                 इर्त सॊवत ्........................... सार ..................... गते योज .................. शुबभ ्..............  
 

 



अनुसूची २ 

(दपा ५ को उऩदपा (२) सॉग सम्फष्ट्न्धत ) 

याष्ट्रिम ऩनुर्निभािण प्राधधकयण 

ऩनुयावेदन समभर्तको सधचवारम 

 

 

ऩुनयावेदन दताि र्नस्सा 

 

 

 

तॉऩाइि श्री .............................................. मभर्त ...................... भा मस समभर्त सभऺ ऩेश गनुि बएको ऩाना 
........ को ऩुनयावेदनऩत्र दताि नॊ. .......... भा दताि गरयएकोरे मो दताि र्नस्सा प्रदान गयीएको छ ।  

 

 

 

 

दताि गने कभिचायीको दस्तित     

नाभ,थय    

दजाि   

मभर्त    

 

 

 

 

 

 

 



अनुसूची- ३ 

                              (दपा ६ सॉग सम्फष्ट्न्धत) 

                            याष्ट्रिम ऩुनर्निभािण प्राधधकयण 

               ऩुनयावेदन समभर्त 

           ऩनुयावेदनदताि ककताफ 

 

 

 
 

दताि 
नम्फय 

 

ऩनुयावेदकको 
नाभ थय,   
ठेगाना य 

सम्ऩकि  नम्फय 

 
 

ऩनुयावेदनको 
ववषम 

 

ऩनुयावेदनको 
सॊक्षऺप्त 

व्महोया 

 

ववऩऺीको 
र्नणिम वा 

आदेश  
मभर्त 

 
 

ऩनुयावेदन   
दताि गने 

 
 

प्रभाखणत 

गने 

 
 

पैसरा 
मभर्त 

 
 
 
 
 
 

       

 
 
 
 
 
 

       

        

                                                                                                              

 

 

                                                                                                                



अनुसूची – ४ 

         (दपा ९ को उऩदपा (२) सॉग सम्फष्ट्न्धत) 

          याष्ट्रिम ऩुनर्निभािण प्राधधकयण 

                     ऩुनयावेदन समभर्तको सधचवारम 

         ऩनुयावेदन कायफाही ऩचाि 
 

 

ऩुनयावेदन दताि नॊ. :                 दताि मभर्त             

ऩुनयावेदक   ...........................................................                 प्रत्मथी :  

 

 

  

क्र.सॊ. 
ऩेशी 
मभर्त 

ऩनुयावेदक / प्रत्मथीराइि 
सचूना ददए नददएको 

आदेशको व्महोया कैकपमत 

१.     

२.     

३.     

४.     

५.     

६.     

७.     

८.     

९.     

१०.     



अनुसूची – ५ 

         (दपा ..... को उऩदपा (२) सॉग सम्फष्ट्न्धत) 
          याष्ट्रिम ऩुनर्निभािण प्राधधकयण 

                     ऩुनयावेदन समभर्तको सधचवारम 

  ऩनुयावेदन समभर्तफाट जायी बएको 
 सचूना 

 

      सॊवत ्........................... को ......................... नॊ. 
............................................................................................................. वादी र्नवेदक   

ऩनुयावेदक 

ववरुद्ध 

.......................................................................................................  प्रर्तवादी ववऩऺी  

प्रत्मथी 
.......................... ष्ट्जलरा .................. गाउॉ ऩामरका नगयऩामरका वडा नॊ. ............................    
फस्ने ........................... को छोया छोयी श्रीभती .................... वषि ........ को ........... का नाउॉभा 
जायी बएको सचूना । 

...........................................................................................................................................

............................. 
मस समभर्तफाट मभर्त ....................... भा ....................... आदेश बएकोरे सो आदेशको 
प्रर्तमरवऩ साथै यािी जानकायीको र्नमभत्त मो सचूना ऩठाइएको छ । सो भदु्धाभा आफ्नो सफतु 
प्रभाण मरई तऩाई आपै उऩष्ट्स्थत हुन आउन ुहोरा वा ऐन फभोष्ट्जभको वायेस ऩठाउन ुहोरा । मो 
सचूना ताभेर बएको १५ ददनऩर्छ भदु्धा ऩेशीभा चढ्न सक्नेछ । 

 

आज सॊवत ्................... सार ............ भदहना ............ गत े...... योज .................... का ददन 
समभर्तको छाऩ य भेयो दस्तितफाट मो सचूना जायी बमो । 

 
 

.......................................................................................        आदेश फभोष्ट्जभ  

(समभर्तको छाऩ)                                             दस्तित 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



अनुसूची – ६ 

         (दपा ..... को उऩदपा (२) सॉग सम्फष्ट्न्धत) 
          याष्ट्रिम ऩुनर्निभािण प्राधधकयण 

                    ऩुनयावेदन समभर्तफाट ब को पैसरा 
..... ..... इजरास 

भाननीम न्मामाधीश श्री ...... ................. 
सदस्म श्री ...... .................. 

      सदस्म श्री ...... ................... 
फाट बएको पैसरा वा आदेश 

 

सॊवत ्................................... सारको ऩनुयावेदन नॊ. ............ 
ऩनुयावेदक ...............................................                                       वादी 

र्नवेदन 

ववरुद्ध 

.....................................................................................          प्रर्तवादी ववऩऺी प्रत्मथी 
भदु्दाको नाभ: ............................................. 
ववषमवस्त ुवा भाग दावीको सॊक्षऺप्त व्महोया:  

सम्फद्ध काननू य स्थावऩत मसद्धान्त:  

काननू व्मवसामीको फहस फुॉदा: 
समभर्तको ठहय: 

तऩसीर िण्ड: 

 
 
 
 
 

     समभर्तका सदस्म                                                  समभर्तका सदस्म  

 
 

भाननीम न्मामाधीश 

एवॊ अध्मऺ 

 
 

मभर्त:-   
 

 


