
अनुसूची-१ 

(दफा ८ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) 

उजुरीको ढााँचा 

बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका न्यालयक सलिलत  

सिक्ष पेश गरेको लनवेदन-पत्र 

 

अछाि लजल्ला बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका वडा नं ......... . वसे्न 

.को..................................................................................  छोरा /छोरी/श्रीिलत 

वर्ष.........  ..............को  .................................. ...........................  .............लनवेदक 

(पक्ष प्रथि)  

लवरुद्ध 

अछाि लजल्ला बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका, वडा नं .......... ..वसे्न........   वर्ष  

 ..................को  ..................................................................................लवपक्षी 

(पक्ष दोस्रो)  

लवर्यः सम्वि लवचे्छद 

ि लनम्न वँुदाहरुिा िेन्धिए विोलजि लनवेदन गदषछु  : 

१ . ि लनवेदक र यस लववादको दोस्रो पक्षलवच संवत २०६९ साििा सािालजक 

परम्परा अनुसार लववाह गररएको हो । लववाह भएपश्चात २ वर्षसम्म अथाषत २०७१ 

सािसम्म हािीलवच सुिधुर दाम्पत्य जीवन रहेको लथयो । हािीबाट २०७१ साि 

जेठिा १ छोराको सिेत जायजन्म भएको छ । एक आपसिा िोगे्न स्वास्नीलवचको 

सहिलत र सहकायषिा छोरा जने्मपछी क्रिशः सिस्या देन्धिँदै जान थाल्यो । २०७१ 

सािको लतहारिा िाइत गएपछी उनी घर आइनन् । पटक पटक घर आउन 

फोनबाट अनुरोध गरँे  । २ पटकसम्म लिन गएँ । तर लनजिे लतिीसँग िेरो जीवन 

चल्न सकै्दन, ि घर जान सन्धिन, लतिी जे गनुषपछष  गर भलन ठाडो जवाफ लदन 

थालिन । के कारणिे यस्तो हुन गयो भलन सोध्दा अव लतम्रो र िेरो सम्वि छैन 

आफुिुसी गर र  ििाई सम्पकष  नगर,गरेिा राम्रो हँुदैन भलन धाक धम्की र त्रास 

िसेत लदइन । िािो सियसम्म िन फकेिा र घर आउलिन भलन पिी वसे ँ तर 

आईनन । कररव ३ वर्षपछी अथाषत २०७४ साि भाद्र िलहनािा पुनः लिन गएँ तर 

लवपक्षी िसँग वोलै्द नवोिी घरलभत्र लछररन र सािा जेठान पठाईशारीररक आक्रिण 

गने सम्मको कायष गरी ििाई तथानाि गालि गिौच गरे । िुन्धिििे ज्यान जोगाई 



लनराश भएर घर फलकष एँ र अव दोस्रो पक्षश्रीिती िसँग पुनः फलकष  आउने र दाम्पत्य 

जीवन सुिधुर हुने सम्भावना नभएकोिे पाररवाररक लववाद लनरुपणका िालग यो 

लनवेदन लदन आएको छु ।  

२. यस सलिलतबाट दोस्रो पक्ष लिकाई जे जो वुझ्नुपछष  वुिी लववाद लनरुपण 

गराईपाउँ ।  

३. यस बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाबाट जारी भएको स्थानीय न्यालयक 

कायषलवलधको दफा ....रु दसु्तर लनवेदन विोलजि   ...... , दोस्रो पक्ष १ जनािाई म्याद 

सूचना दसु्तर रु  ........., पाना २ को लनवेदनको प्रलतलिपी दसु्तर रु  .............गरी सिेत 

रु जम्मा  ......। छु गरेको दान्धिि लनवेदनसाथ यसै   

४ . यो लनवेदन स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (२ )अनुसार 

। पदषछ अलधकारके्षत्रलभत्र सलिलतको यसै   

५ . यो लनवेदन हदम्यादलभतै्र छ र ि लनवेदकिाई यस लवर्यिा लनवेदन लदने 

हकदैया प्राप्त छ ।  

६. यस लवर्यिा अन्यत्र कही ँकतै कुनै लनकायिा कुनै प्रकारको लनवेदन लदएको 

छैन ।  

७ . यसिा दोस्रो पक्षको िाइती तफष का र िेरो घर तफष का पररवारका सदस्यहरु 

लिकाई थप व्यहोरा वुझ्न सलकनेछ ।  

८ . यसिा िेन्धिएका व्यहोरा लठक साँचो सत्य हुन्, िुठा ठहरे कानून विोलजि 

संजाय भोग्न तयार छु ।  
 

लनवेदक 

नािः   .............................  

 
इलत संवत् ............. साि...................िलहना......................गते.....................रोज शुभि् । 

 


