
                                                                                                                                                                                                                                                   

अनसुचूी-९ 

(दफा ५३ को उपदफा (२) सगँ सम्बन्धित) 

न्िलापत्रको लान्ग न्नवदेनको ढाचँा 

d:of{ª\bL गाउँपालिका न्याययक सलिलि सिक्ष पेश गरेको 
लििापत्रको संयकु्त लिवेदि पत्र 
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यवषयः सम्वन्ध यवच्छेद । 

हािी लिवेदक  लिम्ि लिखिि लिवेदि गददछ ः  

१. हािीयवच संवि २०६९ साििा सािाखिक परम्परा अिसुार यववाह गररएकोिा कररव  २ वषदसम्ि  सिुधरु 
दाम्पत्य िीवि रहेको लियो । हािीबाट २०७१ साि िेठिा १ छोराको सिेि िायिन्ि भएको,   सोयह वषद २०७१ 
सािको लिहारिा िाइि गएपछी घर िआएको, पटक पटक घर आउि फोिबाट अिरुोध गरेको, लिि गएको िर उल्टै 
कुटयपट गरी पठाएको भलि लिवेदकको लिवेदि परेको ।  

२.आफुिाई दाइिो िल्याएको लिउँबाट घरिा हेिा गरेको, अपिाि गरी िवरिस्ि घरबाट लिकािा गरेको हो । 
आफु िशुीिे िाइि गई वसेको होइि अझपलि िोग्िेप्रलि आफ्िो यिावि िाया, सद्भाव र सम्िाि रहेकोिे िोग्िे 
स्वास्िीको सम्वन्ध यिावि कायि गराईपाउँ भन्ने प्रत्यिीको लिखिि िवाफ रहेको  ।  

३.हािी झगडा गरर आयौं, केहीवषद िोग्िे स्वास्िी छुयटएर वस्यौं, हािीबाट एक सन्िािको िायिन्ि सिेि भैसकेको 
छ ।  

घरिा सािान्य घरायसी यवषयिे िििटुाव भई िोग्िे स्वास्िी अिग अिग वसेकोिा d:of{ª\bL ufpFkflnsfsf] Goflos 
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Ps आपसिा छिफि गरी लििी आएको व्यहोरा यो छ की यवगििा िे िस्िा यवषयिा असिझदारी ििा वेिेि 
भएको भएिापिी हािीयवच एक अकादप्रलि यवश्वास, सदभाव र प्रिे कायिै रहेकोिे िोग्िे स्वास्िीको सम्वन्ध यवच्छेद 
गरी पाउँ भन्ने लिवेदि दावी छोलड पिुः सिुधरु सम्वन्धका साि दाम्पत्य िीवििाई व्यवखस्िि ढंगिे अगालड वढाउि े
छौं । लिवेदकको घरिा ित्काि िोग्िे स्वास्िी लिलि वस्िे वािावरण िहिुे भएकोिे छुटै्ट ठाउिा डेरा लिई वस्ि 
हािी दवैु पक्ष सहिि भएकािे स्िािीय सरकार संचािि ऐि २०७४ को दफा ४७ (२) बिोखिि यो लििापत्र 
संयकु्त लिबेदि पेश गरेका छ  , िेखिए विोखिि लििापत्र गरी पाउँ ।  

४.d:of{ª\bL गाउँपालिका स्िािीय न्याययक कायदयवधी विोखिि यो लििापत्रको संयकु्त लिवेदि दस्िरु बापि रु=================  
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५. यसिा िेखिएका व्यहोरा ठठक साँचो  हिु,् झठुा ठहरे कािूि विोखिि सहुँिा वझुाउँिा ।  

लिवेदकहरु 

...................................... प्रिि पक्ष 

.................................... दोस्रो पक्ष 

इलि संवि ्............. साि...................ियहिा......................गिे.....................रोि शभुि ्।  

 

 

 

 

 



 


