
अनुसूची-१ 

(दफा ८को उपदफा (२)सँग सम्बन्धित) 

उजुरीको ढाचँा 

न्याययक सयियि सिक्षपेश गरकेो 

यिवेदि-पत्र 

बैिडी यिल्ला यडलासैिी गाउपँायलका वडा िं  ............... ......... .वस्िे को   छोरा/छोरी/श्रीियि 

वर्ष  ..................को .................................. ........................... .............यिवेदक (प्रथि पक्ष)  

यवरुद्ध 

बैिडीयिल्ला गाउपँायलकायडलासैिी वडा िं  ......... .को ...............वस्िे वर्ष  ..................

..................................................................................यवपक्षी (स्रो पक्षदो)  

यवर्यः सम्वन्ध यवच्छेद 

ि यिम्ि वुदँाहरुिा लेयिए विोयिि यिवेदि गदषछु : 

१. ि यिवेदक र यस यववादको दोस्रो पक्षयवच संवि २०६९ सालिा सािायिक परम्परा अिसुार यववाह गररएको हो । यववाह भएपश्चाि २ 

वर्षसम्ि अथाषि २०७१ सालसम्ि हािीयवच सिुधरु दाम्पत्य िीवि रहेको यथयो । हािीबाट २०७१ साल िेठिा १ छोराको सिेि िायिन्ि भएको 

छ । एक आपसिा लोग्िे स्वास्िीयवचको सहियि र सहकायषिा छोरा िन्िेपछी क्रिशः सिस्या देयिदैँ िाि थाल्यो । २०७१ सालको यिहारिा िाइि 

गएपछी उिी घर आइिि् । पटक पटक घर आउि फोिबाट अिरुोध गरे ँ । २ पटकसम्ि यलि गए ँ। िर यििले यििीसगँ िेरो िीवि चल्ि सक्दैि, ि 

घर िाि सयिि, यििी िे गिुषपछष  गर भयि ठाडो िवाफ यदि थायलि । के कारणले यस्िो हुि गयो भयि सोध्दा अव यिम्रो र िेरो सम्वन्ध छैि 

आफुिसुी गर र  िलाई सम्पकष  िगर,गरिेा राम्रो हुदैँि भयि धाक धम्की र त्रास िसेि यदइि । लािो सियसम्ि िि फकेला र घर आउयलि भयि 

पिी वसे ँिर आईिि । कररव ३ वर्षपछी अथाषि २०७४ साल भाद्र ियहिािा पिुः यलि गए ँिर यवपक्षी िसगँ वोल्दै िवोली घरयभत्र यछररि र साला 

िेठाि पठाईशारीररक आक्रिण गिे सम्िको कायष गरी िलाई िथािाि गायल गलौच गर े। ियुककलले ज्याि िोगाई यिराश भएर घर फयकष ए ँर अव 

दोस्रो पक्षश्रीििी िसगँ पिुः फयकष  आउिे र दाम्पत्य िीवि सिुधरु हुिे सम्भाविा िभएकोले पाररवाररक यववाद यिरुपणका लायग यो यिवेदि यदि 

आएको छु ।  

२. यस सयियिबाट दोस्रो पक्ष यिकाई िे िो वझु्िपुछष  विुी यववाद यिरुपण गराईपाउ ँ।  

३. यस गाउपँायलकाबाट िारी भएको स्थािीय न्याययक कायषयवयधको दफा ....विोयिि यिवेदि दस्िरु रु ...... , दोस्रो पक्ष १ ििालाई म्याद 

सूचिा दस्िरु रु ........., पािा २ को यिवेदिको प्रयियलपी दस्िरु रु  .............सिेि गरी िम्िा रु ......गरकेो छु ।यसै यिवेदिसाथ दायिल   

४. यो यिवेदि स्थािीय सरकार संचालि ऐि, २०७४ को दफा ४७ (२ )अिसुार यसै सयियिको अयधकारके्षत्रयभत्र पदषछ ।  

५. यो यिवेदि हदम्यादयभतै्र छ र ि यिवेदकलाई यस यवर्यिा यिवेदि यदिे हकदैया प्राप्त छ ।  

६. यस यवर्यिा अन्यत्र कही ँकिै कुिै यिकायिा कुिै प्रकारको यिवेदि यदएको छैि ।  

७. यसिा दोस्रो पक्षको िाइिी िफष का र िेरो घर िफष का पररवारका सदस्यहरु यिकाई थप व्यहोरा वझु्ि सयकिेछ ।  

८. यसिा लेयिएका व्यहोरा यठक साचँो सत्य हुि्, िठुा ठहर ेकािूि विोयिि संिाय भोग्ि ियार छु ।  

 

यिवेदक 

िािः  ............................. 

इति संवि ्............. साल...................महिना......................गिे.....................रोज शभुम ्। 

 


