
रराषषषष रय पपनषनर्निररार्निण पषरराषधिकरण पपनरराववेदन करायर्निषवषधि

(रराषषषषरय प पनषनर्निररार्निण पषरराषधिकरण, पपनरराववेदन सषरषतिबराष षरषति २०७३/६/५ ररा स्ववीकक ति)

        रराषषषषरय प पनषनर्निररार्निण पषरराषधिकरणलवे गरवेकको षनणर्निय वरा आदवेश उपरकको प पनरराववेदनकको सपन पवराई सम्बन्धिवी करार करारबराहवीलराई
व्यषस्स्थिति गनर्नि वराञ्छनवीय भएककोलवे,

        भभकम्पबराष पषरभराषवति ससंरचनराकको प पनषनर्निररार्निण सम्बन्धिवी ऐन, २०७२ कको दफरा २६ अन्तिगर्नितिकको प पनरराववेदन सषरषतिलवे दवेहरायकको
करायर्निषवषधि बनराएकको छ ।

१. ससंषक्षिप्त नरार र पषररारम्भ: (१)  यस करायर्निषवषधिकको नरार  "रराषषषष रय पपनषनर्निररार्निण पषरराषधिकरण पपनरराववेदन करायर्नि षवषधि, २०७३
"रहवेकको छ ।

        (२) यको करायर्निषवषधि सषरषतिलवे स्ववीकक ति गरवेकको षरषतिदवेषखि लरागभ हपनवेछ ।

२. पषरभराषरा:  षवषय वरा पषरससंगलवे अककोर्नि अस्थिर्नि नलरागवेररा यस करायर्निषवषधिररा,-

             (क) "अध्यक्ष " भन्नरालवे ऐनकको दफरा २६ बरकोषजिरकको प पनरराववेदन सषरषतिकको अध्यक्ष सम्झनप  पछर्नि ।

             (खि) "ऐन " भन्नरालवे भभकम्पबराष पषरभराषवति ससंरचनराकको प पनषनर्निररार्निण सम्बन्धिवी ऐन, २०७२ सम्झनप  पछर्नि ।

                            (ग) "सषरषति सषचव "भन्नरालवे सषरषतिकको करार सरवेति हवेनर्ने गरवी पषरराषधिकरणकको सषचवलवे तिकोकवे कको कम्तिवीररा
रराजिपतिषरराषङकति षदतिवीय शषरवेणवीकको अषधिकक ति सम्झनप पछर्नि ।

             (घ) "सषरषति" भन्नरालवेऐनकको दफरा २६ बरकोषजिरकको प पनरराववेदन सषरषतिसम्झनप पछर्नि ।

३. पपनरराववेदन षदनवे पषरकक यरा: (१) पषरराषधिकरणलवे ऐनररा उषललषखिति करार, कतिर्निव्य र अषधिकरारकको पषरयकोग गरवी गरवेकको आदवेश वरा
षनणर्निय उपर षचत्त नब पझ्नवे पक्षलवे आफभ लराई पनर्नि गएकको रकरार्निकको व्यहकोररा खि पलराई त्यस्तिको षनणर्निय वरा सकोकको जिरानकरारवी पषरराप्ति गरवेकको षरषतिलवे
पपैतिवीस षदन षभतिषर अनपसभचवी- १ बरकोषजिरकको ढराढाँचराररा प पनरराववेदन सषरषति सरक्ष प पनरराववेदन षदन सक्नवेछ । 

           (२) उपदफरा (१) बरकोषजिर प पनरराववेदन षदढाँदरा पषरराषधिकरणबराष भएकको षनणर्नियकको पषरषतिषलषप सरवेति ससंलग्न गन पर्नि पनर्नेछ ।

(३) पपनरराववेदनपतिषर फभ लस्कवे प आकरारकको नवेपरालवी करागजिररा पषहलको पकषठररा शवीरतिफर्नि  दश सवेन्षवीषरषर छकोडवी र पषरत्यवेक पकषठररा बरायराढाँ तिफर्नि
पराढाँच सवेन्षवीषरषर षकनराररा छकोडवी एक पकषठररा बत्तवीस पसंषतिररा नबढराई करागजिकको एक पट्षवी ररातिषर पक्कवी करालकोरषसलवे लवेषखिएकको, वरा षराइप
गषरएकको हपन पपछर्नि । 

          (४) पपनरराववेदनदतिरार्नि गनर्नि एकसय रुपपैयराढाँ दस्ति पर लराग्नवेछ ।

४. पपनरराववेदनररा खपलराउनप पनर्ने कप रराहर:दफरा ३ बरकोषजिर पवेश गषरनवे पपनरराववेदनपतिषरररा दवेहरायकरा कप रराहरु खिपलराउनप पदर्निछ :-

               (क) षनणर्निय वरा आदवेश गनर्ने अषधिकरारवी र करायरार्निलयकको नरार, 

               (खि) षनणर्निय वरा आदवेश भएकको षरषति,

               (ग) षनणर्निय वरा आदवेशकको ससंषक्षप्ति व्यहकोररा,

               (घ) पपनरराववेदन गनर्ने हकदपैयरा भएकको कप ररा

               (ङ) षनणर्निय वरा आदवेशबराष प पनरराववेदकलराई षचत्त नब पझवेकरा कप रराहरु

               (च) हदम्यराद षभतिषरपै रहवेकको कप ररा



               (छ) ससंलग्न करागजि पषररराण,

               (जि) अन्य आवश्यक कप ररा ।

५. पपनरराववेदनदतरार्नि:   (१) सषरषतिलवे पषरराषधिकरणलवे गरवेकको षनणर्निय वरा आदवेश उपर कसपैकको प पनरराववेदन पनर्नि आएररा त्यस्तिको प पनरराववेदन
दफरा ३ र ४ बरकोषजिर रवीति प पगवे नप पगवेकको सम्बन्धिररा सषरषति सषचवबराष जिराढाँचब पझ गरराई दतिरार्नि गन पर्नि पनर्नेछ ।

         (२)उपदफरा १ बरकोषजिर जिराढाँचब पझ गदरार्नि रवीति पभवर्निक भएररा प पनरराववेदनदतिरार्नि गरवी अनपसभचवी- २ बरकोषजिरकको षनस्सरा प पनरराववेदकलराई
षदनप पनर्नेछ ।

         (३) पपनरराववेदनपतिषर रवीतिपभवर्निक नभएकको पराईएररा सकोकको जिरानकरारवी प पनरराववेदकलराई षदई रवीति प प-यराई लयराउन प पनरराववेदन षफतिरार्नि
गषरषदन प पनर्नेछ ।

         (४) सषरषतिररा पषरराप्ति हपन आएकको कप नपै  प पनरराववेदनपतिषर ऐन र यको करायर्निषवषधि बरकोषजिर दतिरार्नि हपन नसक्नवे रहवेछ भनवे त्यसकको
करारण सषहतिकको व्यहकोररा खिपलराई दरपवीठ गरवी सम्बषन्धिति व्यषक्तिलराई षफतिरार्नि षदन प पनर्नेछ ।

         (५) पपनरराववेदन दतिरार्नि गनर्ने अषधिकरारवीलवे रवीति पभवर्निक पषरराप्ति हपन आएकको प पनरराववेदनपतिषरकको शवीरररा दस्तिखिति गरवी दतिरार्नि पषररराषणति
गनपर्नि पनर्नेछ ।

६. पपनरराववेदन दतरार्नि  षकतराव :  (१) दफरा ५ बरकोषजिर दतिरार्नि  हपन आएकरा प पनरराववेदनपतिषर अनपसभचवी- ३ बरकोषजिरकको ढराढाँचराररा छपट्षपै
प पनरराववेदन दतिरार्नि षकतिरावररा दतिरार्नि गन पर्नि पनर्नेछ ।

           (२) उपदफरा (१) बरकोषजिर प पनरराववेदनपतिषर दतिरार्नि गरवेपषछ दतिरार्नि गनर्ने अषधिकरारवीलवे दतिरार्नि षकतिरावररा पषररराषणति गनपर्नि पनर्नेछ ।

           (३) उपदफरा (१) बरकोषजिर प पनरराववेदनपतिषर दतिरार्निकको अषभलवेखि कम्प्यभषर पषरणरालवीबराष पषन रराखप पनर्नेछ ।

           (४)  सषरषतिररा प पनरराववेदन दतिरार्नि भएपषछ प पनरराववेदकलराई सको प पनरराववेदन सषरषति सरक्ष पवेश हपनवे षरषति र सरय सषहति उललवेखि
गरवी तिराषरखि पभजिर्जी लवेखिवी षदन प पनर्नेछ ।

७.  फराइल खडरा गनर्ने:  (१)  सषरषतिलवे  पषरत्यवेक प पनरराववेदनकको छपट्षराछपट्षपै  फराइल खिडरा गरवी तिरायदरातिवी फराररार भरवी पषरत्यवेक
करागजिकको षशरररा ककोषठररा करागजिकको षसलषसलवेवरार नम्बर जिनराई रराखप पछर्नि ।

            (२)  उपदफरा  (१)  बरकोषजिरकको  फराइलकको बराषहरवी  भरागररा  प पनरराववेदककको नरार,  ठवेगरानरा,  पपनरराववेदन दतिरार्नि  नम्बर,
पपनरराववेदनकको षवषय सरवेति लवेखिवी फराइल स परषक्षतिसरास्थि रराखप पनर्नेछ ।

८.  तरारवेखररा बस्नप नपनर्ने:  सषरषतिररा दतिरार्नि  हपन आएकको प पनरराववेदनकरा सम्बन्धिररा प पनरराववेदकलवे तिराषरखिररा बस्न नचराहवेररा षनजिलराई
तिराषरखिररा रराषखिनवे छपैन ।

         तिर पवेशवीकको षदन प पनरराववेदक इजिलराश सरक्ष उपषस्स्थिति भई आफ्नको प पनरराववेदन सम्बन्धिवी जिरानकरारवी षलन बराधिरा पनर्ने छपैन ।

९. गपजषरवेकको म्यराद तरारवेख थरराउन सक्नवे:  पपनरराववेदक तिकोषकएकको तिरारवेखिररा हराषजिर नभएपषन र पदराकको करार रकोषकनवे छपैन । कराब प
बराषहरकको अवस्स्थिरा आइपरवेकको भषन म्यराद तिरारवेखि स्थिरराउन षनववेदन षदएररा एक पषककरा लराषग सराति षदनसम्रकको ग पजिषरकको म्यराद स्थिरराउन
सषकनवेछ ।

१०. पपनरराववेदनकको पवेशशी ससचशी:  (१) सषरषति सषचवलवे अध्यक्षसढाँग पररारशर्नि गरवी प पनरराववेदन सपन पवराई गनर्ने षरषति र सरय षनधिरार्निरण गरवी
पषरत्यवेक शपकष रवरार आगरारवी हप्तिराकको लराषग सराप्तिराषहक र पषरत्यवेक षदन इजिलराश बस्न पभन्दरा एक घण्षरा अगरावपै  दपैषनक पवेशवीकको सभचवी
पषरकराशन गनपर्नि पनर्नेछ । त्यस्तिको पवेशवीकको सभचनरा पषरराषधिकरणकको ववेभसराइषररा पषरकराशन गरवी सम्बषन्धिति प पनरराववेदक र पषरत्यस्थिर्जीलराई षदन प
पनर्नेछ ।



                 (२) उपषनयर (१) बरकोषजिर पषरकराषशति पवेशवीकको सभचनरा अनपसरारकको प पनरराववेदन सम्बन्धिवी करारबराहवीकको षववरण
अनपसभचवी – ४ बरकोषजिरकको ढराढाँचराररा पचरार्नि खिडरा गरवी सम्बषन्धिति षरषसलररा रराखप पनर्नेछ ।

११.  षरषसल षझिकराउनवे:  सषरषतिलवे  प पनरराववेदनपतिषर  दतिरार्नि  भएकको  तिवीन षदनषभतिषर  प पनरराववेदनकको  पषरषतिषलषप  सषहति सको  कप रराकको
जिरानकरारवी पषरराषधिकरण वरा त्यस्तिको षनणर्निय गनर्ने  षनकराय वरा अषधिकरारवीलराई षदई प पनरराववेदन परवेकको षवषयकको षनणर्निय फराइल षझकराउनवे
आदवेश गनपर्नि पछर्नि ।

१२. पवेशशीकको तराषरख:  दफरा ११ बरकोषजिर रराग गषरएकको षनणर्निय फराइल पषरराप्ति भएपषछ सषरषति सषचवलवे अध्यक्षसढाँग पररारशर्नि गरवी पवेशवी
तिराषरखि तिकोम्न प पनर्नेछ । त्यसरवी पवेशवी तिकोकवे कको जिरानकरारवी प पनरराववेदक र पषरराषधिकरण द पवपैलराई जिरानकरारवी षदन प पनर्नेछ । पवेशवी तिरारवेखि तिकोक्दरा
प पनरराववेदकलराई असपषवधिरा हपनवे गरवी तिकोक्न प हपढाँदपैन ।

१३. करानसन व्यवसरायशी रराख्न सक्नवे:  (१) सषरषतिसरक्ष पवेश हपन आएकको प पनरराववेदन उपर सपन पवराई हपढाँदरा प पनरराववेदक वरा पषरत्यस्थिर्जी
द पवपैलवे आ-आफ्नको तिफर्नि बराष करानभन व्यवसरायवी रराख सक्नवेछनष ।

          तिर पक्ष आढाँफपै लवे आफ्नको कप ररा रराख सक्नवे भनवी सषरषतिसढाँग अन परकोधि गरवेररा षनजिलराई आफ्नको कप ररा रराख षदन प पनर्नेछ ।

१४. षलषखत पषरषतवराद गनर्नि  सक्नवे:  पषरत्यस्थिर्जीलवे चराहवेररा प पनरराववेदन षवरुद्ध षलषखिति रुपररा पषरषतिवराद गरवी आफ्नको व्यहकोररा पषरस्ति पति गनर्नि
सक्नवेछ ।

१५. बहस पपैरवशी:  पपनरराववेदनपतिषर सषरषति सरक्ष पवेश हपढाँदरा पक्षलवे आफ्नको तिफर्नि बराष करानभन व्यवसरायवीकको रराफर्नि ति बहस पपैरववी गरराउन वरा
पषरषतिरक्षरा गनर्नि गरराउन सक्नवेछनष ।

१६.  पवेशशी स्थषगत गनर्नि  सक्नवे:   रपदराकरा कप नपै  पक्षकरा करानभन व्यवसरायवीलवे  पवेशवी  सभचवीररा  चढवेकको  प पनरराववेदनकको स पन पवराई स्स्थिषगति
गषरपराउन षनववेदन षदएररा सषरषतिलवे एक पषककरा लराषग त्यस्तिको पवेशवी स्स्थिषगति गनर्नि सक्नवेछ ।

१७. षनणर्निय वरा आदवेश सम्बन्धिशी व्यवस्थरा:  (१) पपनरराववेदन उपरकको स पन पवराई सरराप्ति भएपषछ सषरषतिलवे आफ्नको अषन्तिर षनणर्निय षदन प
पनर्नेछ ।

             (२) सषरषतिलवे कप नपै प पनरराववेदन उपरकको अषन्तिर षनणर्निय स पनराएकको वरा आदवेश षदएकको सराति षदनषभतिषर त्यस्तिको षनणर्निय वरा
आदवेशकको पभणर्निपराठ तियरार गरवी सषरषतिकरा सबपै सदस्यलवे दस्तिखिति गन पर्नि पनर्नेछ ।

             (३)  उपदफरा (२) बरकोषजिर षनणर्निय वरा षनणर्निय वरा आदवेशकको सम्बषन्धिति षरषसलसरास्थि रराखप पनर्नेछ ।

             (४) उपदफरा (२) बरकोषजिर सषरषतिबराष अषन्तिर षनणर्निय वरा आदवेशकको पभणर्निपराठ तियरार भएपषछ सकोकको पषररराषणति पषरषति
पषरराषधिकरणररा पठराई षदन प पनर्नेछ ।

             (५)  उपदफरा (२) बरकोषजिर षनणर्निय वरा आदवेशकको पषरषतिषलषप पराउढाँ  भनवी प पनरराववेदक वरा षनजिकको करानभन व्यवसरायवी वरा
वरारवेशलवे ररागवेररा रषजिषषषररारलवे उक्ति आदवेश वरा षनणर्नियकको पषररराषणति पषरषतिषलषप सम्बषन्धिति प पनरराववेदकलराई षन:शपलक उपलब्धि गरराउनप
पनर्नेछ ।

१८. फपै सलरा वरा आदवेश लवेख्दरा खपलराउनप पनर्ने  व्यहकोररा:   (१) पपनरराववेदन सषरषतिलवे आफ्नको फपै सलरा वरा आदवेश दवेहरायकरा कप रराहरु
पषरकरण छपट्यराई स्पषष रुपररा खिपलराउनप पछर्नि :

                    (क) रपदराकरा (पपनरराववेदककको) पक्षहरुकको दराववी तिस्थिरा षजिषकर, 

                    (खि) सपरुकको षनणर्निय वरा अषन्तिर आदवेश वरा षनणर्नियकको छकोषकरवी षववरण,

                    (ग) पपनरराववेदनकको षजिषकर, 

                    (घ) षनणर्निय षदन प पनर्ने षवषय,

                    (ङ)  दपवपै पक्षलवे तिथ्य र करानभन सम्बन्धिररा उठराएकरा पषरश्नहरु,



                    (च) करानभन व्यवसरायवीकको बहसकको र पख्य र पख्य ब पढाँदराहरु,

                    (छ) पपनरराववेदनपतिषर वरा बहस नकोषररा कप नपै नजिवीर वरा करानभनवी षसद्धरान्ति सरान्दषभर्निक छ वरा छपैन भन्नवे कप रराकको स्पषष
षवश्लवेषण, 

                     (जि) करारण सषहतिकको षनणर्निय र त्यसकको आधिरार तिस्थिरा तित्सम्बन्धिवी करानभनहरु ।

१९.  फपै सलरा वरा आदवेशकको ढराढाँचरा: फपै सलरा वरा अषन्तिर आदवेश अनपसभचवी- ६ बरकोषजिरकको ढराढाँचराररा लवेखप पछर्नि ।

२०.  फपै सलरा वरा  आदवेश हवेरफवे र  गनर्नि  नहपनवे:   फपै सलरा  वरा  आदवेशररा  सषरषतिकरा  सदस्यहरुकको सहवीछराप  भपैसकवे पषछ फपै सलराररा
लवेखिराईकको सराररान्य भभलबराष फरक परवेकको हषरस्वदवीघर्नि  वरा षराईप वरा लवेखिराईररा अङक र अक्षरररा लवेखिराई फरक परवी अन्यस्थिरा भएकको
अवस्स्थिराररा सषरषतिररा पवेश गरवी सषरषतिबराष भभल सपधिरार भएकको व्यहकोररा लवेखिवी सच्यराउन बराहवेक अन्य कप नपै कप ररा स्थिप्न, हषराउन, कवे ररवेष
गनर्नि वरा फपै सलराकको व्यहकोरराररा तिलरराषस्थि पनर्ने गरवी सच्यराउन हपदपैन । त्यस्तिको गरवेककोररा सषरषतिलवे सम्बषन्धिति व्यषक्तिलराई सरकरारवी करातिजि
षकतिर्ने गरवेकको कसभरररा करारबराहवी गनर्नि सम्बषन्धिति षनकरायररा लवेखिवी पठराउन प पनर्नेछ ।

२१. खपलरा इजलरासररा सपनपवराई गनपर्निपनर्ने: सषरषतिकको प पनरराववेदनकको सपन पवराई खिपलरा इजिलरासररा हपनवेछ ।

२२. अषभलवेख रराख्नप पनर्ने:  पषरराषधिकरणलवे सषरषतिबराष फपै सलरा वरा आदवेश भई पषरराप्ति हपन आएकरा र करायरार्निन्वयन भएकरा र पदराहरुकको
छपट्षरा छपट्षपै षववरण अदरावषधिक गरराई पषरत्यवेक रसरान्तिररा त्यसकको जिरानकरारवी सषरषतिलराई षदन प पनर्नेछ । 

२३. पषररराषणत गनर्ने  अषधिकक त:  सषरषतिबराष तियरार भएकको वरा सषरषतिसढाँग रहवेकको कप नपै करागजिराति वरा अषभलवेखिकको पषरषतिषलषप सषरषति
सषचव वरा षनजिलवे तिकोकवे कको अषधिकक तिलवे पषररराषणति गनर्नेछ । 

२४.  रपदराकको षरषसल बराषहर लपैजरान र अरलराई दवेखराउन नहपनवे:  पपनरराववेदन सषरषतिकरा अध्यक्ष,  सदस्य वरा सषरषति सषचवकको
षलषखिति आदवेश बवेगर कप नपै  पषन र पदराकको षरषसल वरा षलषखिति सषरषतिकको करायरार्निलयबराष बराषहर लपैजिरान वरा सषरषतिकको करर्निचरारवी बराहवेक
कसपैलराई षदन हपढाँदपैन । तिर करानभन बरकोषजिर नक्कल सरारवी लरान यस दफरालवे बराधिरा प प-यराएकको रराषननवे छपैन ।

२५.  इजलरासकको सरय: इजिलराशकको सरयतिराषलकरा सषरषतिलवे षनधिरार्निरण गरवे बरकोषजिर हपनवेछ ।

२६.  सषरषतलवे करायर्निषवषधि व्यवषस्थत गनर्नि  सक्नवे:  यस करायर्निषवषधिररा लवेषखिए जिषति कप रराररा यसपै करायर्निषवषधि बरकोषजिर हपनवेछ, र सको
बराहवेक सषरषतिकको अरु आन्तिषरक करायर्निषवषधि सषरषति आफपैढाँ लवे व्यवषस्स्थिति गनर्नि सक्नवेछ ।

२७.   सपनपवराईररा अगषरराषधिकरार सम्बन्धिशी व्यवस्थरा:  सषरषतिलवे जिवेषठ नरागषरक,  एकल रषहलरा,  फरक क्षरतिरा भएकरा व्यषक्ति र
षवपन्न व्यषक्तिकको तिफर्नि बराष प पनरराववेदन परवेकको भएररा पषरचषलति करानभन बरकोषजिर सपन पवराईकको पषररास्थिषरकतिराकको आधिरारररा स पन पवराई गनपर्नि पनर्नेछ
।      





अनपसभचवी- १
(दफरा ३ सढाँग सम्बषन्धिति )



अनपसभचवी २

(दफरा ५ कको उपदफरा (२) सढाँग सम्बषन्धिति )

रराषषषष रय पपनषनर्निररार्निण पषरराषधिकरण

पपनरराववेदन सषरषतकको सषचवरालय

पपनरराववेदन दतरार्नि  षनस्सरा

तिढाँपराइर्नि शषरवी .............................................. षरषति ...................... ररा यस सषरषति सरक्ष पवेश गन पर्नि भएकको परानरा ........
कको प पनरराववेदनपतिषर दतिरार्नि नसं. .......... ररा दतिरार्नि गषरएककोलवे यको दतिरार्नि षनस्सरा पषरदरान गरवीएकको छ । 

दतिरार्नि गनर्ने करर्निचरारवीकको दस्तिखितितः   

नरार,स्थिरतः  

दजिरार्नितः 

षरषतितः  

अनपसभचवी- ३

                              (दफरा ६ सढाँग सम्बषन्धिति)

                            रराषषषष रय पपनषनर्निररार्निण पषरराषधिकरण



               पपनरराववेदन सषरषत

           पपनरराववेदनदतरार्नि  षकतराब

दररर
नमबर

पपनररववदककक
 नरम थर,

 ठवगरनर र
 समपकर नमबर

पपनररववदनकक
ववषय

पपनररववदनकक
ससवकपर
वयहकरर

ववपकककक
 वनररय वर

आदवश
वमवर

पपनररववदन
 दररर गनर

पपरमरवरर
गनर

फफ सलर
वमवर

                                                                                                             

                                                                                                               

अनपसभचवी – ४

         (दफरा ९ कको उपदफरा (२) सढाँग सम्बषन्धिति)

          रराषषषष रय पपनषनर्निररार्निण पषरराषधिकरण

                     पपनरराववेदन सषरषतकको सषचवरालय

         पपनरराववेदन करारबराहशी पचरार्नि



पपनरराववेदन दतिरार्नि नसं. :           दतिरार्नि षरषतितः           

प पनरराववेदकतः  ...........................................................                 पषरत्यस्थिर्जी : 

 
कष र.ससं
.

पवेशवी
षरषति

पपनरराववेदक / पषरत्यस्थिर्जीलराइर्नि
सभचनरा षदए नषदएकको

आदवेशकको व्यहकोररा कपै षफयति

१.

२.

३.

४.

५.

६.

७.

८.

९.

१०.

अनपसभचवी – ५
         (दफरा ..... कको उपदफरा (२) सढाँग सम्बषन्धिति)
          रराषषषष रय पपनषनर्निररार्निण पषरराषधिकरण

                     पपनरराववेदन सषरषतकको सषचवरालय
  पपनरराववेदन सषरषतिबराष जिरारवी भएकको

 सभचनरा

      ससंवतिष ........................... कको ......................... नसं.
............................................................................................................. वरादवी षनववेदक  

प पनरराववेदक
षवरुद्ध

.......................................................................................................  पषरषतिवरादवी षवपक्षवी 



पषरत्यस्थिर्जी
.......................... षजिललरा .................. गराउढाँपराषलकरा नगरपराषलकरा वडरा नसं. ............................    
बस्नवे ........................... कको छकोररा छकोरवी शषरवीरतिवी .................... वषर्नि ........ कको ........... करा नराउढाँररा जिरारवी 
भएकको सभचनरा ।
..............................................................................................................................
..........................................
यस सषरषतिबराष षरषति ....................... ररा ....................... आदवेश भएककोलवे सको आदवेशकको पषरषतिषलषप सरास्थिपै रराखिवी
जिरानकरारवीकको षनषरत्त यको सभचनरा पठराइएकको छ । सको र पद्धराररा आफ्नको सब पति पषररराण षलई तिपराई आफपै  उपषस्स्थिति हपन आउनप हकोलरा 
वरा ऐन बरकोषजिरकको वरारवेस पठराउन प हकोलरा । यको सभचनरा तिरारवेल भएकको १५ षदनपषछ र पद्धरा पवेशवीररा चढ्न सक्नवेछ ।

आजि ससंवतिष ................... सराल ............ रषहनरा ............ गतिवे ...... रकोजि .................... करा षदन 
सषरषतिकको छराप र रवेरको दस्तिखितिबराष यको सभचनरा जिरारवी भयको ।

.......................................................................................        आदवेश बरकोषजिर 
(सषरषतिकको छराप)                                             दस्तिखिति

अनपसभचवी – ६
         (दफरा ..... कको उपदफरा (२) सढाँग सम्बषन्धिति)
          रराषषषष रय पपनषनर्निररार्निण पषरराषधिकरण

                    पपनरराववेदन सषरषतबराष भएकको फपै सलरा
..... ..... इजिलरास

रराननवीय न्यरायराधिवीश शषरवी ...... .................
सदस्य शषरवी ...... ..................

      सदस्य शषरवी ...... ...................
बराष भएकको फपै सलरा वरा आदवेश

ससंवतिष ................................... सरालकको प पनरराववेदन नसं. ............
पपनरराववेदक ...............................................                                       वरादवी षनववेदन

षवरुद्ध
.....................................................................................          पषरषतिवरादवी षवपक्षवी पषरत्यस्थिर्जी
र पदराकको नरार: .............................................
षवषयवस्तिप वरा रराग दराववीकको ससंषक्षप्ति व्यहकोररा: 
सम्बद्ध करानभन र स्स्थिराषपति षसद्धरान्ति: 
करानभन व्यवसरायवीकको बहस ब पढाँदरा:
सषरषतिकको ठहर:
तिपसवील खिण्ड:



     सषरषतिकरा सदस्य                                                  सषरषतिकरा सदस्य 

रराननवीय न्यरायराधिवीश
एवसं अध्यक्ष

षरषति:-  


